
 

 

ACTIVITY CODE: 1903115021 

B.A. 6th Semester Honours Examination, 2020 

Subject: HISTORY  

Course ID:  60416                                                          Course Code: AHHST 603 DSE-3                                                                                                              

                                          Course Title: History of the USA II (1776-1945) 

Full Marks: 20                                                                                             Time: 1 Hour 

The figures in the margin indicate full marks. 

                                                     Answer all the questions. 

       

                                                                     Unit-I       

1. Answer any two questions:                                                                       2*2=4 

যে য োন দুটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ 

a. What do you mean by ‘Carpetbaggers’? 

    Carpetbaggers বলশ্নে েুমি  ী যবোশ্ন ো? 

            b. Who were the Muckrakers? 

               Muckrakers  োরো মিল? 

c. What was ‘Dollar diplomacy’? 

               ডলোর  ূিনীমে  ী? 

d. Who was Booker T. Washington? 

     Booker T. Washington  য  মিশ্নলন? 

e. Who introduced the Fourteen Points programme and when? 

               য োদ্দ দফো নীমে  য  প্রবেতন  শ্নরন এবং  খন?.  

f. What does the term ‘NAACP’ stand for and when was it formed? 

                ‘NAACP’ পুশ্নরো  থোটি  ী এবং এটি  খন গশ্নে যেোলো হয়? 

 g. Who introduced the ‘New Deal’ and when? 



                 ‘New Deal’ য  প্রবেতন  শ্নরন এবং  খন? 

              h. Who were the Quakers? 

Quakers  োরো মিল? 

                                                 Unit-II 

2. Answer any one question:      

যে   য োন  এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ                                                        6*1= 6 

a. Write a short note on Ku Klux Klan. 

 Ku Klux Klan-এর উপর এ টি সংমিপ্ত িী ো যলখ। 

            b. Discuss the growth of capitalism in the U.SA 

     িোম তন  েুক্ত রোশ্নে পুুঁজিবোশ্নদর উদ্ভব আশ্নলো নো  র। 

c. Analyse the nature of Populist movement 

     পপুমলস্ট  আশ্নদোলশ্ননর  মরত্র মবশ্নেষণ  র। 

d. How far was the Panama Canal an example of American imperialism? 

    পোনোিো খোল  েিো িোম তন সোম্রোিযোবোশ্নদর দৃষ্টোন্ত হশ্নয় উশ্নেমিল? 

e. What role did Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) play for women’s rights 

movement in America? 

     আশ্নিমর োা্য় নোরী আমি োর আশ্নদোলশ্নন এমলিোশ্নবথ  যোমড  স্টোনিন (1815-1902) 

 ী ভুমি ো পোলন  শ্নরমিশ্নলন? 

 f. Why were the ‘Blacks’ in America treated as ‘separate but equal’? 

     িোম তন েুক্ত রোশ্নে   ৃষ্ণোঙ্গরো য ন ‘ আলোদো ম ন্তু সিোন’ বশ্নল মবশ্নবম ে হে? 

                                                                       Unit-III 

3. Answer any one question:          

যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ                                                         10* 1= 10 

a. How did the Great Depression affect the United States? 

 

িহোিদো  ী ভোশ্নব িোম তন েুক্তরোে য  প্রভোমবে  শ্নরমিল? 



b. Write a brief history of American policy of isolation. 

              আশ্নিমর োর মবজিন্নেো নীমের সংমিপ্ত ইমেহোস যলখ। 

c. Discuss the role of the U.S.A in the Second World War.  

              মিেীয় মবশ্ব েুশ্নে িোম তন েুক্তরোশ্নের ভুমি ো আশ্নলো নো  র। 

          d. Explain the nature of Sino-American relationship in the 1920s and 1930s. 

               ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশশ্ন   ীন-আশ্নিমর ো সম্পশ্ন তর প্র ৃমে বযোখো  র। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 


