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The figures in the margin indicate full marks.  

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

                                 দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 
পরী াথ েদর যথা স ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 
1. Answer any five of the following questions:                                                                                     2×5=10 

য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও :                                                                      

a) Name two states of North America.  

 উ র আেমিরকার দু ট রােজ র নাম লখ। 

b) What do you mean by Triangular Trade? 

"Triangular Trade" বলেত তিম L£ বােঝা? 
 
c) Who were the "Sons of Liberty"? 

‘ াধীনতার স ান ’ বলেত কােদর বাঝান হেয়েছ ? 

d) When was the Philadelphia Conference held and who was its first President? 

িফলােডলিফয়া সে লন কত সােল অনু ত হয় এবং এর থম সভাপিত ক িছেলন ? 

e) When and who signed the Treaty of Ghent? 

কখন এবং কারা ঘে র চ  ü¡ র কেরন? 
 
f) What do you mean by Monroe Doctrine? 

মনেরা ডক ন বলেত তিম L£  বাঝ?  

g) What is Kansas-Nebraska Bill? 

কানসাস- ন া া িবল L£ ? 

h) What do you mean by Compromise of 1850? 

১৮৫০এর আপস বলেত তিম  L£ বাঝ? 

P. T.O. 



2. Answer any four of the following questions:                                                                                  5×4=20 

য কােনা চার ট ে র উ র দাও :                                                                          

a) Examine the policies of Andrew Jackson.  

এ ্  জ াকসেনর নীিত িল পরী া কর। 

b) Discuss in brief the features of George Washington's Foreign Policy.  

সংে েপ জজ ওয়ািশংটেনর িবেদশ নীিতর °h¢nøÉ িল আেলাচনা কর। 
 
c) Discuss the achievements of Shawnee Prophet. 

     Shawnee Prophet এর কৃিত  আেলাচনা কর। 

d) Do you agree with the view that the war of 1812 was a war for free trade? 

তিম িক মেন কর ১৮১২সােলর যু  অবাধ বািনজ  নীিতর জন  হেয়িছল? 

e) Examine different parts of Plantation economy.  

কৃিষ- বািগচা অথনীিতর িবিভ  িদক িল পরী া কর। 
 
f) Write a critical note on the abolitionist movement.  

ীতদাসেদর মু  (Abolitionist ) আে ালেনর উপর এক ট ট কা লখ। 

 

3. Answer any one of the following questions:                                                                                   10×1=10 

য কােনা এক ট ে র উ র দাও :                                                          

a) Discuss the nature of conflict between Jefferson and Hamilton.  

জফারসন ও হ ািমলটেনর সংঘােতর কৃিত আেলাচনা কর। 

b) The British Colonization of America was facilitated by indentured and slave labours - Evaluate. 

আেমিরকায় বৃ টশ উপিনেবশ াপন চ িভি ক ও দাস িমকেদর ারা সহজতর হেয়িছল – 
মূল ায়ণ কর। 


