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B.A. 6 Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: History
Paper: DSE-IV
History of China and Japan (1919-1949)
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 চাআ।
a) Why were Chinese intellectuals called legal Marxists?
চীনা ফুদ্ধিজীদ্ধফদদয কেন দ্ধফদ্ধধফি ভােকফাদী ফরা ত?
b) What is meant by Zaibatsu?
জাইফাৎু ফরদত েী কফাঝায়?
c) What is the Asiatic Monroe Doctrine?
এদ্ধয়াদ্ধিে ভনদযা নীদ্ধত েী?
d) What is Red Army?
রার কপৌজ েী?
e) In which year and by whom was the Anti-Comintern Pact signed?
েত াদর এফং োদদয ভদধে Anti-Comintern Pact স্বাক্ষদ্ধযত দয়দ্ধির?
f) What is the main theme of the book Red Star over China?

Red Star over China গ্রদেয দ্ধফলয় েী?
g) What do you mean by New Democracy?
নফে গণতন্ত্র ফরদত েী কফাঝ?
h) What was the policy of the political party called Min-Seito in Japan?
জাাদনয দ্ধভন-কই-কতা নাভে যাজননদ্ধতে দদরয নীদ্ধত েী দ্ধির?
i) What is Tanaka Memorial?
তানাো কভদভাদ্ধযয়ার েী?
j) What do you mean by Manchukuo?
ভাঞ্চুেুদয়া ফরদত েী কফাঝ?
k) Why was the Lytton Commission formed?
দ্ধরিন েদ্ধভন কেন গঠন েযা দয়দ্ধির?
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l)

What do you mean by Great Leap Forward?
ভাউল্ম্ফন নীদ্ধত ফরদত েী কফাঝ?

m) What is Dixie Mission?
দ্ধিদ্ধি দ্ধভন েী?
n) What is meant by the Pacific War?
প্রান্ত ভাাগযীয় মু ি োদে ফদর?
o) What was the purpose of formation of the Far Eastern Commission (FEC)?
Far Eastern Commission (FEC) গঠদনয উদেে েী দ্ধির?

2. Answer any four of the following questions:

5x4=20

নীর্চর যয যকান চারক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ
th

a) What was the character of the May 4 movement in China?
চীদনয ৪ঠা কভ আদদারদনয চদ্ধযত্র কেভন দ্ধির?
b) What role did the Kuomintang Party (KMT) play in controlling the political situation in
China after the First World War?
প্রথভ দ্ধফশ্বমু দিয য েুদয়াদ্ধভনিাং (KMT) দর চীদনয যাজননদ্ধতে দ্ধযদ্ধিদ্ধত দ্ধনয়ন্ত্রদণ েী বূ দ্ধভো ারন েকযদ্ধির?
c) Why was the Washington Conference convened?
ওয়াদ্ধংিন দেরন কেন আহুত দয়দ্ধির?
d) Why did Japan invade Manchuria?
জাান কেন ভাঞ্চুদ্ধযয়া আক্রভণ েদযদ্ধির?
e) Explain, in brief, the importance of the Long March in the history of the growth of
Communism in China.
চীদনয াভেফাদদয দ্ধফোদয ইদ্ধতাদ রং ভাচক এয গুরুত্ব ংদক্ষদ ফোখা েয।
f) How did the Constitution of 1947 curb the power of the Japanese emperor?
১৯৪৭ াদরয ংদ্ধফধান েীবাদফ জাাদনয ম্রািদদয ক্ষভতা খফক েদযদ্ধির?

3. Answer any two of the following questions:

10x2=20

নীর্চর যয যকান দু ক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ
a) Discuss importance of the Yanan period in Chinese history?
চীদনয ইদ্ধতাদ ইয়ানান োদরয গুরুত্ব আদরাচনা েয।
b) What was the policy of the United States in China from 1945 to 1949?
১৯৪৫ কথদে ১৯৪৯ মকন্ত চীদন ভাদ্ধেকন মু ক্ত যাদেয নীদ্ধত কেভন দ্ধির?
c) Why did Japan pursue expansion policy and what were its consequences?
জাান কেন ম্প্রাযনফাদ নীদ্ধতদে অনু যণ েদযদ্ধির এফং তায দ্ধযণদ্ধত দ্ধে দয়দ্ধির?
d) Evaluate the role of the People’s Republic of China in World politics between 1949-1954.
১৯৪৯-১৯৫৪ ার মকন্ত দ্ধফশ্ব যাজনীদ্ধতদত গণপ্রজাতন্ত্রী চীদনয বূ দ্ধভোয ভূ রোয়ন কর।

……………
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B.A. 6 Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: History
Paper: DSE-IV (OR)
History of the USSR-II (1945-1964)
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 চাআ।
a) What is the full form of U.S.S.R.?
U.S.S.R.-এয ূ ণকাঙ্গ রূদ্ধি েী?
b) What was the Great Patriotic War of Soviet Union?
যাক্ষভর্য়ে আউক্ষনয়র্নর মান যদলর্প্রক্ষমক যু দ্ধ েী?
c) What is Operation Barbarosa?
অাদযন ফাযফাদযাা েী?
d) What do you mean by Market Socialism?
বাোর মােেন্ত্র বর্ে েুক্ষম কী যবাঝ?
e) Who was Khrushchev?
ক্রুদেব যক ক্ষির্ন?
f) Whom did Fidel Castro oust from power and when? Name the Marxist revolutionary who
helped Castro.
কখ্ন এবং কার্ক ক্ষির্দ কার্রা িমোচুযে কর্রন? কার্রার্ক াাযযকারী মাকণবাদী ক্ষবপ্লবীর নাম যখ্।
g) Who was Marshal Tito?
মালণা ক্ষির্িা যক ক্ষির্ন?
h) What was Vietcong?
ক্ষভর্য়েকং কী?
i)

How was the Hungarian crisis solved?
েীবাদফ াদঙ্গদ্ধয ভোয ভাধান দয়দ্ধির?

j)

What do you mean by 38th parallel?
৩৮-েম মান্তরা বর্ে েুক্ষম কী যবাঝ?

k) Why was the Warsaw Pact signed?
ওয়ায চুদ্ধক্ত কেন স্বাক্ষদ্ধযত য়?
l)

What do you mean by bi-polarism?
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ক্ষি-যমরুকরণ বর্ে েুক্ষম কী যবাঝ?
m) In which year and for what purpose was the COMINFORM formed?
কে ার্ এবং কী উর্ের্লয কক্ষমনিমণ প্রক্ষেক্ষিে য়?
n) What do you mean by the Policy of Containment?
যবষ্টনী নীক্ষে বর্ে েুক্ষম কী যবাঝ?
o) What is Cold War?
ঠাণ্ডা মু ি কী?

2. Answer any four of the following questions:

5x4=20

নীর্চর যয যকান চারক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ
a) What was the role of Soviet Union in the Suez Crisis of 1956?
১৯৫৬ াদর ু দয়জ ঙ্কদি কাদ্ধবদয়ত ইউদ্ধনয়দনয বূ দ্ধভো কী ক্ষি?
b) Why did Soviet Union intervene in the affairs of Hungary in 1956?
১৯৫৬ ার্ যাক্ষভর্য়ে আউক্ষনয়ন যকন ার্েক্ষরর্ে স্তর্িপ কর্র?
c) Write a short note on De-Stalinization.
ব-স্তাক্ষক্ষনকরণ ক্ষবর্য় একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্।
d) Analyse the success and failure of Khrushchev’s agricultural reforms.
ক্রুদেদবয েৃদ্ধল ংস্কাদযয াপরে এফং ফেথকতা দ্ধফদেলণ েয।
e) What were the causes of the Korean War?
কোদ্ধযয়া মু দিয োযণগুদ্ধর কী ক্ষি?
f) Briefly discuss the major features of the Cold War.
ঠাণ্ডা মু দিয প্রধান প্রধান বফদ্ধষ্ট্েগুদ্ধর ংদক্ষদ আদরাচনা েয।

3. Answer any two of the following questions:

10x2=20

নীর্চর যয যকান দু ক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ
a) Describe the process of Sovietization of Eastern Europe in the post-World War II period.
ক্ষিেীয় ক্ষবশ্বযু দ্ধ পরবেণী ময়কার্ পূ বণ আউর্রার্প যাক্ষভর্য়েকরণ প্রক্ষিয়া বণণনা কর।
b) Write an essay on agricultural and industrial policies of Soviet Russia during the postStalin era.
স্তাক্ষন-পরবেণী যু র্ে যাক্ষভর্য়ে রাক্ষলয়ার কৃক্ষ এবং ক্ষলল্প নীক্ষে ক্ষবর্য় একক্ষি প্রবন্ধ রচনা কর।
c) Discuss the background of the Cuban crisis of 1959. What impact did it have on the
relation between U.S.A. and U.S.S.R.?
১৯৫৯ ার্র ক্ষকউবা ঙ্কর্ির পিভূ ক্ষম অর্াচনা কর। মাক্ষকণন যু ক্তরাষ্ট্র এবং যাক্ষভর্য়ে আউক্ষনয়র্নর ম্পর্কণর
উপর এর কী প্রভাব পর্েক্ষি?
d) Explain in brief the ideological polarization of the world in the aftermath of the Second
World War.
ক্ষিেীয় ক্ষবশ্বযু দ্ধ পরবেণী ক্ষবশ্ব কীভার্ব দু ক্ষি পৃ র্ক অদলণেে ক্ষলক্ষবর্র ক্ষবভক্ত র্য়ক্ষি ো ংর্ির্প ক্ষবর্েণ কর।
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