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B.A. 6 Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: History
Paper: CC-XIII
History of Modern Europe (1871-1945)
Time: 3 Hours

Full Marks: 60

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ পূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।
1. Answer any ten of the following questions, each in more than one sentence:

2x10=20

ক্ষনম্নক্ষক্ষখ্ে প্রশ্নগুক্ষর মর্যয যয যকান দলক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও। প্রক্ষেক্ষি উত্তর একাক্ষযক বার্কয ওয়া চাই।
a) What was the incident of the ‘Dropping the Pilot’.
‘কর্ণধারযয বফদায়’ ঘটনাবট কী?
b) What do you understand by the term ‘Drang nach osten’?
‘ড্াাং নাখ অরেন’ ব্দফন্ধবটয দ্বাযা তুবভ কী বফাঝ?
c) What was Kruger Telegram?
ক্রুগায বটবরগ্রাভ কী?
d) Which period in European history is known as the ‘Age of Armed Peace’?
ইউর্রার্পর ইক্ষোর্ যকান ময় কার্ক ‘লস্ত্র লাক্ষন্তর যু গ’ বা য়?
e) What was the October Manifesto?
অরটাফয বভবনরপরো কী?
f) What was the Sarajevo assassination?
বযারেরবা তযাকাণ্ড কী?
g) Who declared the ‘Fourteen Points’ and why?
বক এফাং বকন ‘১৪ দপা নীবত’ বঘালর্া করযবিররন?
h) What is meant by the ‘Polish Corridor’?
‘বাবর কবযডয’ ফররত কী বফাঝায়?
i) What do you mean by ‘Succession States’?
‘াকরন বেট’ ফররত তুবভ কী বফাঝ?
j) What was ‘Hoover’s moratorium’?
‘হুবারযয বভাযারটাবযয়াভ’ কী?
k) What do you mean by ‘Anschluss’? Who achieved it?

[2]

‘আনশ্লু’ ফররত কী বফাঝ? বক এবট ম্পন্ন করযবিররন?
l)

What was ‘Blitzkrieg’?
‘বিৎবিগ’ কী?

m) What was Luftwaffe? Who was its commanding officer?
রু পৎওয়ারপ কী? এয অবধনায়ক বক বিররন?
n) What was the incident of ‘miracle of deliverance’?
‘আশ্চমণেনক বনষ্কৃবত’ ঘটনাবট কী?
o) What is the full form of UNRRA?
UNRRA-এয ুরযা কথা কী?

2. Answer any four of the following questions:

5x4=20

নীর্চর যয যকান চারক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ
a) What were the major points of difference between Bismarckian and Wilhelmine foreign
policies?
বফভাবকণয় ও উইরররভীয় বফরদ নীবতয ভরধয াথণবকযয প্রধান বদক গুবর কী কী?
b) Analyse the implications of the Balkan War (1912-13) on European politics.
ইউরযারয যােনীবতরত ফরকান মু দ্ধ ভূ রয (১৯১২-১৩) তাৎমণ বফরশ্ললর্ কয।
c) How far was the League of Nations successful in promoting peace between the two World
Wars?
দু ই বফশ্বমু রদ্ধয ভধযফতণী ভরয় রীগ অপ বনন াবি যক্ষায বক্ষরে কতখাবন পর রয়বির?
d) Account for the rise of Nazism in Germany.
োভণাবনরত নাৎীফারদয উত্থারনয কাযন বনরদণ কয।
e) Analyse the role of foreign powers in the Civil War of Spain (1936-39).
বেরনয গৃ মু রদ্ধ (১৯৩৬-৩৯) বফরদী বিফরগণয বূ বভকা বফরশ্ললর্ কয।
f) Was Hitler really responsible for the outbreak of World War II?
বটরায কী বদ্বতীয় বফশ্বমু রদ্ধয ূ োরতয েনয প্রকৃত দায়ী বিররন?

3. Answer any two of the following questions:

10x2=20

নীর্চর যয যকান দু ক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ
a) Was the Berlin settlement of 1878 a satisfactory solution to the Eastern Question?
১৮৭৮ াররয ফাবরণন ফরদাফস্ত কী ূ ফণাঞ্চরীয় ভযায একবট রিালেনক ভাধান বির?
b) Review Lelin’s New Economic policy.
বরবনরনয নতুন অথণননবতক নীবত মণাররাচনা কয।
c) How did France search for security in the inter-war period?
দু ই বফশ্বমু রদ্ধয ভধযফতণী কারর ফ্রান্স কীবারফ বনযাত্তায ন্ধান করযবির?
d) How did the Rome-Berlin-Tokyo Axis come into being?
বযাভ-ফাবরণন-বটাবকও অরক্ষয উৎবত্ত কীবারফ রয়বির?
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