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B.A. 6 Semester (General) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: History
Paper: DSE-IB/IIB
Some Aspects of European History (1789-1945)
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) Name the king and the monarchy during the French Revolution (1789).
পযাসী বফপ্লবফয সভয় (১৭৮৯) ফ্রাবেয যাজা  যাজতবেয নাভ লরখ।
b) Who were known as the Sans-culottes?
সাাঁকুবরৎ নাবভ কাযা বযবিত বিবরন?
c) What is Continental System?
ভহাবদীয় অফবযাধ কী?
d) What do you mean by Concert of Europe?
ইউবযাীয় বি সভফায় ফরবত কী লফাঝ?
e) What is Metternich System?
লভটাযবনক দ্ধবত কী?
f) What do you understand by July Ordinance?
জুরাই অবডিনযাে ফরবত কী লফাঝ?
g) Why is the year 1848 called the year of Revolutions?
১৮৪৮ সারবক লকন বফপ্লবফয ফিয ফরা হয়?
h) Mention the tenure and the ruler of the Second French Empire.
বিতীয় পযাসী সাম্রাবজযয সভয় কার  াসবকয নাভ উবেখ কয।
i)

When and between which two countries was the battle of Sedan fought?
কখন এফং লকান লদগুবরয ভবধয লসডাবনয মু দ্ধ হবয়বির?

j)

What do you know about the Sarajevo Massacre?
লসযাবজববা হতযাকান্ড সম্পবকি কী জান?

k) Why did the League of Nations form?
জাবতসঙ্ঘ গবিত হবয়বির লকন?
l)

What is Fascism?
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পযাবসফাদ কী?
m) When and where did the Disarmament Conference take place?
কত সাবর  লকাথায় বনযস্ত্রীকযণ সবেরন হবয়বির?
n) Mention the tenure of the 2nd World War.
বিতীয় বফশ্বমু বদ্ধয সভয় কার উবেখ কয।
o) What was the Atlantic Charter? Which countries were its signatories?
আিাক্ষিক নদ কী? যকান যকান যদল এর স্বািরকারী ক্ষি?

2. Answer any four of the following questions:

5x4=20

নীর্চর যয যকান চারক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ
a) How far was economic crisis responsible for the outbreak of the French Revolution (1789)?
পযাসী বফপ্লবফয (১৭৮৯) বিবন আবথিক সংকট কতটা দায়ী বির?
b) Do you think that Napoleon was really the ‘Child of the Revolution’?
তুবভ কী ভবন কয লনবাবরয়ন প্রকৃত অবথি ‘বফপ্লবফয সন্তান’ বিবরন?
c) Discuss the role of Mazzini in the unification of Italy.
ইটারীয ঐকয আবদারবন ভাৎবসনীয বূ বভকা আবরািনা কয।
d) What were the direct causes of the Crimean war? What were its results?
বিবভয়া মু দ্ধ শুরু হয়ায প্রতযক্ষ কাযন কী? এই মু বদ্ধয পর কী হবয়বির?
e) How would you explain the causes of the failure of League of Nations?
জাবতসবঙ্ঘয ফযথিতায কাযণগুবরবক তুবভ কীবাবফ ফযাখযা কযবফ?
f) Write a note on the impact of the Great Depression.
ভহাভদায প্রবাবফয উয একবট টীকা লরখ।

3. Answer any two of the following questions:

10x2=20

নীর্চর যয যকান দু ক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ
a) Analyse the achievements of the French Constituent Assembly (1789-1791).
পযাসী সাংবফধাবনক সবায কামিাফরী মিাবরািনা কর।
b) Evaluate the principles of the Vienna Congress.
বববয়না সবেরবনয নীবতগুবরয ভূ রযায়ন কর।
c) How did Bismarck unify Germany?
বফসভাকি কীবাবফ জাভিাবনবক ঐকযফদ্ধ কবযবিবরন?
d) How far was Hitler responsible for the 2

nd

World War?

বিতীয় বফশ্বমু বদ্ধয জনয বহটরায কতখাবন দায়ী বিবরন?
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