
UG/CBCS/B.A./Programme/6th Sem./History/HISPDSE2/2021 

6070 1  Turn Over 

 
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Programme 6th Semester Examination, 2021 

DSE2-HISTORY 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 60 

ASSIGNMENT 
The questions are of equal value 

The figures in the margin indicate full marks. 

 The question paper contains two parts: Paper-A and Paper-B 
The candidates are required to answer any one from two Papers.  

Candidates should mention it clearly on the Answer Book. 

 PAPER-A 

 Answer any three of the following questions within 1000 words preferably 
িনmিলিখত p gিলর য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাও ১০০০ শেbর মেধ   

20×3 = 60

1. Write short note on the social and political condition of Europe on the eve of 
‘reformation’. 
‘িরফরেমশন’ বা সংsারবাদী আেnালেনর সময় ইউেরােপর সামািজক এবং রাজৈনিতক অবsা সmেকর্ 
লখ। 

20

  
2. Make an assessment of the contribution of Martin Luther to the relative success 

of the reformation in Germany. 
জামর্ানীেত সংsারবাদী আেnালেনর আেপিkক সাফেল  মািটর্ন লুথােরর অবদান মূল ায়ন কেরা। 

20

  
3. Write a note on economic developments of Europe in the 16th Century. 

ষ দশ শতাbীেত ইউেরােপর অথর্ৈনিতক উnিত সmেকর্ আেলাচনা কেরা। 
20

  
4. Explain the reason for the shift in the economic balance from the Mediterranean 

to the Atlantic in the 16th Century. 

ষ দশ শতাbীেত মধ সাগর থেক আটলািnক মহাসাগর পযর্n অথর্ৈনিতক ভারসােম র পিরবতর্েনর 
কারণ সmেকর্ ব াখ া  কেরা। 

20

  
5. Discuss the debate on the transition from Feudalism to Capitalism. 

সামnতnt থেক পূঁিজবােদ rপাnেরর সmেকর্ িবতকর্িট আেলাচনা কেরা। 
20

  
6. What were the causes of the beginning of the Industrial Revolution in Europe? 

ইউেরােপ িশl িবpেবর সূচনার কারণgিল িক িক ? 
20
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 PAPER-B
 Answer any three of the following questions within 1000 words preferably 

িনmিলিখত p gিলর য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাও ১০০০ শেbর মেধ  
20×3 = 60

1. Describe the motives behind the annexation of Darjeeling hills by the British in 
1835. 
১৮৩৫ সােল িbিটশেদর dারা দািজর্িলং পাবর্ত  অ ল দখল বা অn র্িkকরেণর পছেন অিভpায় িক 
িছল ? 

20

  

2. Give an account of the urbanization of Maldah town / Siliguri town during the 
colonial period. 
ঔপিনেবিশক  শাসন পেবর্ মালদা শহর বা িশিলgিড় শহের নগরায়ন সmেকর্ বণর্না কেরা। 

20

  

3. How was the economy of Jalpaiguri district transformed by the introduction of tea 
plantations in colonial period? 
ঔপিনেবিশক যুেগ চা-বািগচা িশেlর সূচনার ফেল জলপাইgিড় জলার অথর্নীিত িকভােব rপাnিরত 
হেয়িছল ? 

20

  

4. How did the people of North Bengal participate in the Quit India Movement? 
ভারত ছােড়া আেnালেন উtরবে র জনগেণর অংশgহণ সmেকর্ আেলাচনা কেরা। 

20

  

5. Write a note on peasant movement in North Bengal with Special reference to 
Sannyasi – Fakir Rebellion. 
উtরবে  kষক আেnালন, িবেশষ কের সn াসী – ফিকর িবেdাহ সmেকর্ লখ। 

20

  

6. Discuss Rajbanshi Khatriya Movement and the role of Rai Saheb Panchanan 
Barma in it. 
রাজবংশী-kিtয় আেnালন এবং এেত রায় সােহব প ানন বমর্ার িমকা সmেকর্ আেলাচনা কেরা। 

20
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