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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণ মােনর িনেদশক। 

পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

Answer all the questions 

 

 

1. Answer any five of the following questions:    2x5=10 

য কানও পাচঁিট ে র উ র দাওঃ 

 

a. Who were Scalawags? 

লওয়ােজস কারা িছেলন? 

b. Mention the names of any two famous big business houses in the USA. 

মািকন যু রাে র দুিট িবখ াত বৃহৎ ব বসায়ী িত ােনর নাম উে খ কর। 

c. What is the Tennessee Valley Act? 

টনািস ভ ািল আইন কী? 

d. What is the Pearl Harbour incident? 

পাল হারবার ঘটনা কী? 

e. Who founded the NNBL and when? 

ক, কেব এন,এন,িব,এল-এর িত া কেরন? 

f. Who were the Putitans? 

িপউিরটান কারা িছল? 

g. What is mass culture? 



মাস কালচার কী? 

h. What is the importance of the 19th amendment of the US Constitution? 

মািকন যু রাে র সংিবধােনর উিনশতম সংেশাধেনর  কী? 

 

 

2. Answer any four of the following questions:    5x4=20 

য কানও চারিট ে র উ র দাওঃ 

 

a. What caused the Great Depression of 1929-30? 

১৯২৯-৩০ সােলর মহাম ার কারণ কী িছল? 

b. Discuss in brief the role of AFL in the history of the US labour movement. 

আেমিরকায় িমক আে ালেনর ইিতহােস এ,এফ,এল-এর ভূিমকা সংে েপ আেলাচনা কর। 

c. Write a brief note on the Progressive Movement. 

গিতবাদী আে ালেনর উপর একিট সংি  টীকা লখ। 

d. Analyse the causes of Spanish-American War. 

ন-আেমিরকার যুে র কারণ িল িবে শণ কর। 

e. What was the attitude of the USA towards Latin America? 

লািতন আেমিরকার িত মািকন যু রাে র দৃি ভি  কী প িছল? 

f. Why did the USA join World War II? 

মািকন যু রা  কন ি তীয় িব যুে  যাগদান কেরিছল? 

 

 

3. Answer any one of the following questions:    10x1=10 

য কানও একিট ে র উ র দাওঃ 

 

a. Did the reconstruction era mark a significant chapter in the history of the USA? 

মািকন যু রাে র ইিতহােস পুনগঠন কমসূচী িক একিট পূণ অধ ায় সূচীত কের? 

b. Discuss the major literary trends in the USA (1900-45).  

১৯০০-৪৫-এর মেধ  মািকন যু রাে র মূল সািহিত ক ধারা িল আেলাচনা কর। 


