
UG/5th Sem/HIS/G/21(CBCS) 

UG 5th Semester Examination 2021 

HISTORY (Honours) 

Paper Code : DSE-1 

(CBCS) 
Full Marks: 32                                                                                                Time: Two Hours 

The figures in the margin indicate full marks. 

Paper Code : DSE-1A 

(History of India: 1556 AD - 1760 AD) 

Category – I 

      Answer any two questions within 500 words  

                                                                                                                                   12×2=24                                                      

1. Describe the main features of the Mughal Mansabdari System.                              12 

2. Discuss the significance of Murshid Quil’s land revenue system in Bengal.         12 

3. Analyse the contributions of the Mughal in the field of architecture?                  12 

4. Write a short essay on the peasant revolts of Mughal India.                                  12 

Category – II 

     Write a short note on any two of the following within 100 words           4×2=8 

5. Zinda Pir 

6. Nurjahan Zunta 

7. Zabti System  

8. Chauth and Sardesh Mukhi 

বঙ্গানুবাদ 

ববভাগ-ক   

যে যকাননা দুটি প্রনের উত্তর দাও ৫০০ শনের মনযে                                    ১২ × ২ = ২৪ 

১। মুঘল মনসবদারী বেবস্থার প্রযান বববশষ্ট্ে গুনলা আনলাচনা কর।                       ১২                             

২। বাাংলায়  মুবশ িদ কুবলর  ভূবম রাজস্ব বেবস্থার গুরুত্ব সম্পনকি আনলাচনা কর।    ১২  

৩। স্থাপত্ে বশনের উন্নবত্নত্ মুঘলনদর অবদান বক বিল?                                     ১২ 

৪।মুঘল েুনগর কৃষক ববনরাহ গুনলা সম্পনকি  একটি সাংবিপ্ত রচনা যলখ।            ১২ 



ববভাগ -খ 

       যে যকান দুটি ববষনয়র উপর সাংবিপ্ত টিকা যলখ  (প্রবত্টি ১০০ শনের মনযে ) 

                                                                                                                                  ৪ × ২ = ৮     

৫।  জজন্দা পীর 

৬।  নুরজাহান চক্র 

৭। জাববত্ বেবস্থা  

৮। যচৌথ ও সরনদশমুখী 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DSE-1B 
(History of India: 1857 AD - 1947 AD) 

 
Full Marks :32        Time: Two Hours 

The figure in the margin indicates full marks. Candidates are required to give their 
answer in their own words as far as   practicable. 

 

Category-I 

Answer any two questions (Each within 500 words)                                     12×2=24 
      

               1. Explain the causes and nature of the Revolt of 1857. 

              2. Discuss the genesis of the Indian National Congress. 

3. Discuss the nature of the Aligarh movement. 

               4. Give an account on Partition of India in 1947. 

  

Category-II 

Write a short note on any two of the following within 100 words:        4×2=8 

    

5. Boycott Movement 

6. Muslim League 

7. Champaran Satyagraha 

8. Simon Commission 

 

                                                        বঙ্গানুবাদ 
 

                                                                                           ববভাগ ক 

যে যকাননা দটুি প্রনের উত্তর দাও (৫০০ শনের মনযে)                                   ১২x২=২৪ 

                ১। ১৮৫৭ সানলর ববনরানহর কারণ ও প্রকৃবত্ আনলাচনা কনরা । 

 

               ২। ভারনত্র জাত্ীয় কাংনেনসর উৎপবত্ত বননয় আনলাচনা কনরা। 

 

              ৩ । আবলগড়আনন্দালননর প্রকৃবত্ বননয় আনলাচনা কনরা। 

 



              ৪। ১৯৪৭ সানলর ভারত্ ববভাজননর উপর আনলাচনা কনরা। 

 
 ববভাগ খ  

১০০ শব্দের মব্দযে নিব্দের যে য োব্দিো দুটি সম্পনকি সাংবিপ্ত িীকা যলখ :        ৪x২=৮ 

       

           ৫।বয়কি আনন্দালন 

 

           ৬। মুসবলম লীগ 

 

          ৭। চম্পারন সত্োেহ 

 

          ৮। সাইমন কবমশন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


