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B.A. 6 Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: History
Paper: DSE-III

History of Modern East Asia I (1840-1919)
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 ংখ্যাগুক্ষর ূ ণণভান ক্ষনর্দণক।
যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ।
1. Answer any Six of the following questions:

5x6=30

নীর্েয যম যকান ছয়ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ
a) What were the main features of the Canton system of Trade?
কযান্টন ফাক্ষণেয প্রর্ায প্রধান বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর কী ক্ষছর?
b) Why is the Treaty of Nanking regarded as a landmark in the History of China?
নানক্ষকং েুক্ষির্ক েীর্নয আক্ষোর্ একক্ষি মু গক্ষিিণ যকন ফরা য়?
c) Why did the Taiping rebillion fail?
োআক্ষং ক্ষফর্রা ফযার্ণ র্য়ক্ষছর যকন?
d) Discuss the nature of the Boxer uprising .
ফক্সায বুযত্থার্নয প্রকৃক্ষে ক্ষনধণাযণ কর্যা।
e) Analyse the role of Dr.Sun-wat Sen as a nationalist leader of China.
েীর্নয োেীয়োফাদী যনো ক্ষর্-যফ ড. ান-আয়াে যন-এয বূ ক্ষভকা ক্ষফর্েলণ কর্যা।
f) How do you account for the fall of the Shogunate in the History of Japan.
োার্নয আক্ষোর্ যাগুন প্রর্ায ের্নয কাযণগুক্ষর অর্রােনা কর্যা।
g) The Meji Restroration marked a sharp break with the past. Do you agree?
েুক্ষভ ক্ষক একভে যম যভআক্ষে যযর্টার্যন েীর্েয র্ে ম্পূ ণণ ম্পকণ যছদ কর্যক্ষছর?
h) Was the Sino-Japanese war of 1894-95 inevitable?
১৮৯৪-৯৫ ার্র েীন-োান মু দ্ধ ক্ষক ক্ষনফামণ ক্ষছর?
2. Answer any three of the following questions:
নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ
a) Analyse the various aspects of the Tribute system in China.
েীর্ন নেযানা প্রর্ায ক্ষফক্ষবন্ন বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর অর্রােনা কর্যা।

10x3=30
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b) How far did John Hay’s Open Door note of 1899 reflect the American commercial
interests in China?
১৮৯৯ ার্রয েন য-য যখ্ারা দযো নীক্ষে ম্বর্ি ভন্তফয ত্র অর্ভক্ষযকায ফাক্ষণক্ষেযক স্বার্ণ কেিা
প্রক্ষেপক্ষরে কর্যক্ষছর?
c) Describe the Salient features of the Japanese Constitution of 1889.
১৮৮৯ ার্রয োাক্ষন ংক্ষফধার্নয প্রধান বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর অর্রােণা কর্যা।
d) Trace the background of the Anglo-Japanese Alliance of 1902.
১৯০২ ার্রয আে-োান বভত্রী েুক্ষিয িবূ ক্ষভ অর্রােনা কর্যা।
e) Discuss the causes of the Russo-Japanes war (1904-05).
রু োান মু র্দ্ধয (১৯০৪-০৫) কাযণগুক্ষর অর্রােনা কর্যা।

-----------
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B.A. 6 Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: History
Paper: DSE-III (OR)
History of the USSR-I (1917-1945)
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 ংখ্যাগুক্ষর ূ ণণভান ক্ষনর্দণক।
যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ।
1. Answer any Six of the following questions:
5x6=30
নীর্েয যম যকান ছয়ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ
a) What do you understand by the Agrarian Crisis? What was its role in the collapse
of Tsarism?
কৃক্ষল ঙ্কি ফরর্ে েুক্ষভ ক্ষক যফাঝ? োযের্েয ের্ন এয ক্ষক বূ ক্ষভকা ক্ষছর?
b)

Who were the Bolsheviks? Account for their success in the October Revolution
(1917)?
ফরর্ক্ষবক কাযা? র্টাফয ক্ষফপ্লর্ফ (১৯১৭) োর্দয াপর্রযয কাযণ যদখ্াও।

c) Discuss the relationship between the peasantry and those of the Whites and the
Reds during the Civil War.
গৃ মু র্দ্ধয ভয়কার্র কৃলকর্দয ার্র্ যেে ও রার দর্রয ম্পকণ অর্রােনা কয।
d) Explain the features of War Communism. Why was this policy abandoned?
মু দ্ধ াভযফার্দয বফক্ষষ্ট্গুক্ষর ফযাখ্যা কয। এআ নীক্ষে যকন ক্ষযেযি র্য়ক্ষছর?
e) What do you mean by NEP? Why did Lenin introduce it in Russia?
NEP ফরর্ে েুক্ষভ ক্ষক যফাঝ? যরক্ষনন যকন এক্ষি যাক্ষয়ার্ে প্রফেণন কর্যন?
f) Why was policy of collectivization of agriculture introduced in Russia? Discuss its
impact on the peasantry.
যাক্ষয়ায কৃক্ষলযে ংগৃীেকযণ নীক্ষে যকন প্রফক্ষেণে য় ? কৃলকর্দয উয এয প্রবাফ অর্রােনা কয।
g) How did Joseph Stalin Rise to power in Soviet Union?
যোর্প স্ত্যাক্ষরন কীবার্ফ যাক্ষবর্য়ে আউক্ষনয়র্ন িভোয় এর্ক্ষছর্রন?
h) Write a short note on Rapallo Treaty (1922).
Rapallo েুক্ষি (১৯২২) ক্ষফলর্য় একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যরখ্।
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2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ
a) Discuss the major causes of the Bolshevik Revolution in Russia.
যাক্ষয়ায় ফরর্ক্ষবক ক্ষফপ্লর্ফয প্রধান কাযণগুক্ষর অর্রােনা কয।
b) Analyse the foreign policy of Lenin.
যরক্ষনর্নয ক্ষফর্দ নীক্ষে ক্ষফর্েলণ কয।
c) Analyse the causes of Trotsky’s failure in Russian politics.
যাক্ষয়ায যােনীক্ষের্ে ট্রিক্ষিয ফযর্ণোয কাযণ অর্রােনা কয।
d) Write an essay on Planned Industrialization in Russia during 1928-1941 CE.
১৯২৮-১৯৪১ ভয়কার্র যাক্ষয়ায় ক্ষযকক্ষিে ক্ষিায়ন ম্পর্কণ একক্ষি প্রফি যরখ্।
e) Under what circumstances was the Soviet-German Non-Aggression Pact of 1939
signed? What was its significance?
যকান ক্ষযক্ষস্থক্ষের্ে ১৯৩৯ ার্র যাক্ষবর্য়ে-োভণান নাক্রভণ েুক্ষি স্বািক্ষযে য়? েুক্ষিক্ষিয োৎমণ ক্ষক
ক্ষছর?
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