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B.A. Part-III (Honours) Special Examination, 2020
Subject: History
Paper-VI
History of Europe (1789-1945)
(New & Old Syllabus)
Time: 2 Hours

Full Marks: 50
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 four of the following questions:

5x4=20

নীর্েয যম যকান োযক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ
a) Discuss the importance of July Revolution.
েুরাআ ক্ষফপ্লর্ফয গুরুত্ব অর্রােনা কয।
b) How far Germany was responsible for the outbreak of First World War?
প্রর্ভ ক্ষফশ্বমু র্েয েনয োভণাক্ষনয বূ ক্ষভকা কেিা ক্ষির?
c) Was the Treaty of Versailles (1919) a ‘diktat’?
বাণাআ েুক্ষি কী একক্ষি অর্যাক্ষে েুক্ষি ক্ষির?
d) Analyze the impact of the Economic Depression on Europe.
আউর্যার্য উয র্ণননক্ষেক ভন্দায প্রবাফ অর্রােনা কয।
e) Why did Mussolini invade Ethiopia?
যকন ভুর্াক্ষরক্ষন আক্ষর্ওক্ষয়া অক্রভণ কর্যন?
f) Was the Munich pact the high point of Western Appeasement of Hitler?
ক্ষভউক্ষনখ্ েুক্ষি কী ক্ষিরার্যয প্রক্ষে ক্ষিক্ষভ যোলণ নীক্ষেয েূ ড়ান্ত ক্ষনদণন ক্ষির?

2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ
a) Was the contribution of the Philosophers in the French Revolution remote and indirect?
পযাী ক্ষফপ্লর্ফ দাণক্ষনকর্দয ফদান কী দূ যফেণী ও র্যাি ক্ষির?
b) Analyze the main principles of the Vienna settlement of 1815.
১৮১৫ ার্রয ক্ষবর্য়না ফযফস্থায ভূ র নীক্ষে গুক্ষর ফযাখ্যা কয।
c) Was the Berlin settlement of 1878 a satisfactory solution to the Eastern question?
১৮৭৮ ার্রয ফাক্ষরণন ফর্ন্দাফস্ত কী ূ ফণাঞ্চরীয় ভযায র্ন্তালেনক ভাধান ক্ষির?
d) Under what circumstances was the Soviet-German Non-Aggression Pact of 1939 singed? Why did it
fail?
যকান ক্ষযক্ষস্থক্ষের্ে ১৯৩৯-এয যাক্ষবর্য়ে-োভণান নাক্রভণ েুক্ষি স্বািক্ষযে র্য়ক্ষির? এক্ষি ফযর্ণ র্য়ক্ষির যকন?
e) Was the Second World War a design or a blunder ?
ক্ষিেীয় ক্ষফশ্বমু ে কী একক্ষি ক্ষযকল্পনা নাক্ষক ভ্রাক্ষন্তয পর ক্ষির?

