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B.A. 6 Semester (General) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: History
Paper: DSE–Paper IB/IIA
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 Six of the following questions:
5x6=30
নীর্ের যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Discuss the political causes of the French Revolution.
ফরাক্ষ ক্ষবপ্লর্বর রােননক্ষেক কারণ গুক্ষ অর্ােনা কর।
b) Discuss the establishment of the ‘Government of the Consulate’ as one of the great
reforms of Napoleon.
‘কনয যর্র্ির লান বযবস্থা’ প্রবেণন যনর্পাক্ষয়র্নর নযেম মান ংস্কার ক্ষছ, অর্ােনা কর।
c) Discuss the causes of failure of the ‘Concert of Europe’.
‘আউর্রাপীয় লক্ষি মবার্য়র’ বযর্ণোর কারণ গুক্ষ অর্ােনা কর।
d) Discuss the consequences of the February revolution (1948) in France.
ফ্রার্ে যফব্রুয়াক্ষর ক্ষবপ্লর্বর (1848) ফাফ গুক্ষ অর্ােনা কর।
e) Discuss the contribution of Count Cavour to the War of Italian Liberation.
আোক্ষর মযক্ষি অর্দার্ন কাউন্ট কাভযর্রর বদান অর্ােনা কর।
f) Explain the reforms of Czar Alexander II. Why did his policy fail?
োর ক্ষিেীয় অর্কোন্ডাযরর লান ংস্কার গুক্ষ বাখ্যা কর। োাঁর নীক্ষে বযর্ণ র্য়ক্ষছ যকন?
g) Why did the ‘Industrial Revolution’ start in Britain?
ক্ষির্ির্ন ‘ক্ষলল্প ক্ষবপ্লব’ শুরু র্য়ক্ষছ যকন?
h) Explain the background of the ‘Eastern Question’ and the ‘Russo-Turkish War’.
‘পূ বণাঞ্চ মযা’ এবং ‘রুল-েযক্ষকণ যয র্ের’ যপ্রিাপি অর্ােনা কর।
2. Answer any three of the following questions:
নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Analyze the impact of the philosophers on the French Revolution.
ফরাক্ষ ক্ষবপ্লর্বর ক্ষপছর্ন দালণক্ষনকর্দর প্রভাব পযণার্ােনা কর।
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b) Write a note on Bismarck’s Foreign Policy.
ক্ষবমার্কণর পররাষ্ট্র নীতির উপর একতি িীকা লেখ।
c) How would you explain the rise of ‘Fascism’ in Italy?
আোক্ষর্ে ‘ফযাক্ষবার্দর’ উত্থান িুতি কীভাবে বযাখ্যা করবে?
d) Explain the causes of the success and significance of the ‘Nazi Revolution’.
‘নাৎক্ষ ক্ষবপ্লর্বর’ ফোর কারণ ও োর গুরুত্ব অর্ােনা কর।
e) Write an essay on ‘League of Nations’.
‘ক্ষিক্ষে োক্ষেপযঞ্জ’ ক্ষবর্য় একক্ষি প্রবন্ধ রেনা কর।
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