[1]

B.A. Part-III (Honours) Special Examination, 2020
Subject: History
Paper-VIII
Making of the Contemporary World (1946-2000)
(New 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 ংখ্যাগুক্ষ পূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।
1. Answer any four of the following questions:
5x4=20
নীর্ের যয যকান োরক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Do you think that the Marshall Plan was Complementary to the Truman Doctrine?
েুক্ষম কী মর্ন কর যয মালণা পক্ষরকল্পনা ট্রুমযান নীক্ষের পক্ষরপূ রক ক্ষি?
b) Write a note on the background of the Origin of NATO.

NATO-র উদ্ভর্বর পিভূ ক্ষমকার উপর একক্ষি িীকা যখ্।
c) What were the causes of the Cuban crisis of 1959?
১৯৫৯ ার্র ক্ষকউবা ংকর্ির কারণগুক্ষ কী ক্ষি?
d) What do you mean by the term Third World?
েৃেীয় ক্ষবশ্ব বর্ে েুক্ষম কী যবাঝ?
e) Write a brief note on the Information Technology Revolution.
ের্য-প্রযু ক্ষি ক্ষবপ্লর্বর উপর িীকা যখ্।

f) What was the role of Yasser Arafat in Palestinian problem?
পযার্স্টাআন মযায় আয়ার্র অরাফর্ের ভূ ক্ষমকা কী ক্ষি?

2. Answer any three of the following questions:
নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Is the present World Unipolar?
বেণমান ক্ষবশ্ব কী একর্কক্ষিক?
b) What were the causes of the Disintegration of the Soviet Union in 1991?
১৯৯১ ার্ যাক্ষভর্য়ে আউক্ষনয়র্নর ভাঙর্নর কারণগুক্ষ অর্ােনা কর।
c)

Analyze the impact of Globalization on India.
ভারর্ের উপর ক্ষবশ্বায়র্নর প্রভাব অর্ােনা কর।

d) How does liberalization influence Indian economy?
উদারীকরণ কীভার্ব ভারর্ের র্ণনীক্ষের্ক প্রভাক্ষবে কর্রর্ি?
e) What is the role of the World Bank in international economy?
অন্তেণাক্ষেক র্ণনীক্ষের্ে ক্ষবশ্ববযাংর্কর ভূ ক্ষমকা কী ক্ষি?

10x3=30
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B.A. Part-III (Honours) Special Examination, 2020
Subject: History
Paper-VIII
History of East Asia since 1839
(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 ংখ্যাগুক্ষ পূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।
2. Answer any four of the following questions:
5x4=20
নীর্ের যয যকান োরক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) What were the main features of Canton system of trade?
ক্যান্টন বাননজ্য প্রথার প্রধান ববনিষ্ট্যগুনি কী ক্ষি?

b) Discuss the nature of the Boxer uprising.
বক্সার ভুযত্থার্নর প্রকৃক্ষে ক্ষনর্ণারণ কর।

c) Analyze the role of Dr. Sun-Yat-Sen as a nationalist leader of China.
েীর্নর োেীয়োবাদী যনো ক্ষর্র্ব ান-আয়াে-যর্নর ভূ ক্ষমকা ক্ষবর্েণ কর।
d) How do you account for the fall of the Shogunate in the History of Japan?
োপার্নর আক্ষোর্ যলাগুণ প্রর্ার পের্নর কারণগুক্ষ অর্ােনা কর।
e) Why did Japan invade Manchuria in 1931?
১৯৩১ ার্ োপান যকন মাঞ্চুক্ষরয়া অক্রমণ কর্রক্ষি?
f) Briefly explain the importance of the Long March in the history of China.
েীর্নর আক্ষোর্ ং মার্েণর ভূ ক্ষমকা অর্ােনা কর।

2. Answer any three of the following questions:
নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Analyze the background of the Hundred Days Reforms movement in China.
েীর্নর একল ক্ষদর্নর ংস্কার অর্দার্নর পিভূ ক্ষম ক্ষবর্েণ কর।

b) Describe the Salient features of the Japanese Constitution of 1889.
১৮৮৯ ার্র োপানী ংক্ষবর্ার্নর প্রর্ান ববনিষ্ট্যগুনি অর্ােনা কর।
c)

Trace the background of the Anglo-Japanese alliance of 1902.
১৯০২ ার্র আঙ্গ-োপান মমত্রী েুক্ষির পিভূ ক্ষম অর্ােনা কর।

d) Discuss the causes of the Russo-Japanese war (1904- 05).
রুল-োপান যু র্ের (১৯০৪-০৫) কারণগুক্ষ অর্ােনা কর।
e) Explain the background of Washington conference.
ওয়াক্ষলংিন র্ের্নর পিভূ ক্ষম বযাখ্যা কর।
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