B.A. (Hons) Sem-VI Examination 2020
Subject- History (Hons)
Paper- CC XIII
History of the Modern Europe II (1871-1945)
Time- 3 Hrs.

F.M.- 60

The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to give their
answer in their own words as far as practicable.
ডানদিকেয ংখ্যাগুদর ূননভাকনয দনকিন ে। যীক্ষার্থীকিয দনকজয বালায় উত্তয দিকে কফ।

1.Anwer any six of the following questions:

6X5= 30

যমকোকনা ছয়টি প্রকেয উত্তয িাও।

a) Trace the circumstances leading to the formation of the Dual Alliance.
দিদিমভত্রীস্বাক্ষদযে ফায ঘটনাক্রভ ফনননা েকযা।

b) To what extent did Kaiser William II deviate from Bismark’s foreign policy?
দফভােন -এয যযাষ্ট্র নীদে যর্থকে োইজায দিেীয় উইদরয়াভ েেটা কয একদছকরন?

c) Analyse the impact of the Balkan Wars (1912-13) on European politics.
ইউকযাীয় যাজনীদেকে ফরোন মুদ্ধগুদরয প্রবাফ দফকেলণ েয।

d) Account for the success of the Balsheviks in the October Revolution (1917).
অকটাফয দফপ্লকফ (১৯১৭) ফরকদবেকিয াপকরযয োযন যিখ্াও।

e) How would you explain the rise of Fascism in Italy?
ইোদরকে পযাদফাকিয উত্থান েু দভ েীবাকফ ফযাখ্া েযকফ?

f) Analyse the role of foreign powers in the civil war of Spain (1936-39).
যেকনয গৃমুকদ্ধ (১৯৩৬-৩৯) দফকিদ দিকিয বূ দভো দফকেলণ েয।

g) Analyse the circumstances leading to the formation of the Rome- Berlin- Tokyo
Axis.

যম ঘটনা যম্পযায় যযাভ-ফাদরনন- যটাদেও অক্ষদি গঠিে কয়দছর ো দফকেলণ েয।

h) Discuss in brief the background of the formation of the United Nations
Organisation.
দিদরে জাদেুঞ্জ গঠকনয যপ্রক্ষাট ংকক্ষক আকরাচনা েয।

2. Answer any three of the following questions.

10X3=30

যমকোকনা দেনটি প্রকেয উত্তয িাও।

a) Was the Berlin settlement of 1878 a satisfactory solution to the Eastern
question?
১৮৭৮ াকরয ফাদরনন ফকদাফস্ত দে ূফনাঞ্চরীয় ভযা-য কতালজনে ভাধান দছর?

b) Determine the extent of German responsibility for the outbreak of the First
World War.
প্রর্থভ দফশ্বমুকদ্ধ জাভনানীয িাদয়ত্ব দনরুণ েয?

c) Was the treaty of Versailles (1919) a ‘diktat’?
বানাই চু দি (১৯১৯) দে এেটি আকযাদে চু দি দছর?

d) How did France search for security in the inter-war period?
িুই দফশ্বমুকদ্ধয ভধযফেী োকর ফ্রান্স েীবাকফ দনযাত্তায ন্ধান েকযদছর?

e) Under what circumstances was the Soviet-German Non-Aggression Pact of
1939 singed? Why did it fail?
যোন দযদিদেকে ১৯৩৯ এয যাদবকয়ে- জাভনান আনাক্রভন চু দি স্বাক্ষদযে কয়দছর? এটি ফযর্থন কয়দছর যেন?

