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B.A. 5 Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: History
Paper: CC-XI
History of the Modern Europe (1789-1870)
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 দাঃ
a) Was the French Revolution of 1789 the outcome of an economic crisis?
১৭৮৯ এর ফরাী ক্ষবপ্লব কী একক্ষি অক্ষর্ণক ঙ্কর্ির পক্ষরণক্ষে ক্ষছ?
b) How would you justify the Reign of Terror?
েুক্ষম কীভার্ব ন্ত্রার্র লার্নর যযৌক্ষিকো ক্ষবোর করর্ব?
c) How was Napoleon involved in the peninsular war? In what ways did it expedite
the process of his downfall?
যনর্পাক্ষয়ন কীভার্ব উপদ্বীর্পর যু র্ে েক্ষির্য় পর্িন? এক্ষি োাঁর পেনর্ক ক্ষকভার্ব ত্বরাক্ষনত্ব কর্রক্ষছ?
d) Why did the Concert of Europe fail?
আউর্রাপীয় লক্ষি মবায় বযর্ণ র্য়ক্ষছ যকন?
e) Examine the significance of the July Revolution (1830) in the history of France.
ফ্রার্ের আক্ষোর্ েুাআ ক্ষবপ্লর্বর (১৮৩০) গুরুত্ব ক্ষনণণয় কর।
f) What was the social impact of the Industrial Revolution?
ক্ষলল্প ক্ষবপ্লর্বর ামাক্ষেক প্রভাব কী ক্ষছ?
g) Discuss the economic reforms of Napoleon III.
েৃেীয় যনর্পাক্ষয়র্নর র্ণননক্ষেক ংস্কার গুক্ষ অর্ােনা কর।
h) Was the Crimean war inevitable?
ক্ষিক্ষময়ার যু ে কী ক্ষনবাযণ ক্ষছ?

~1~

2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাঃ
a) Was the French Revolution (1789) an outcome of poverty or prosperity?
ফরাী ক্ষবপ্লব (১৭৮৯) দাক্ষরদ্র্য না প্রােুর্যণর পক্ষরণাম ক্ষছ?
b) How did Napoleon reorganize Germany and Italy?
যনর্পাক্ষয়ন কীভার্ব োমণাক্ষন এবং আিাীর্ক পুনর্ণক্ষিে কর্রক্ষছর্ন?
c) Analyze the main principles of the Vienna Settlement of 1815.
১৮১৫-র ক্ষভর্য়না বযবস্থার মু নীক্ষেগুক্ষ ক্ষবর্েণ কর।
d) Write a short essay on early Utopian Socialism.
প্রারক্ষম্ভক পর্বণর আউর্রাপীয় মােেন্ত্র ম্পর্কণ একক্ষি ংক্ষিপ্ত রেনা যখ্।
e) Asses Cavour’s contribution to the Italian unification.
আিাীর ঐকযস্থাপর্ন কাভুর্রর বদার্নর মূ যায়ন কর।
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