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B.A. Part-III (Honours) Examination, 2020
Subject: History
Paper-VII
History of China and Japan (1839-1949)
(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 দাঃ
a. Briefly discuss the Tribute Systems in history of China.
েীর্নর আক্ষোর্ নেরানা প্রর্ার ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ দা।
b. What were the features of the Nanking Treaty in history of China?
েীর্নর আক্ষোর্ নানক্ষকং েুক্ষির ববক্ষলষ্ট্য গুক্ষ ক্ষক ক্ষি?
c. What was the importance of Tung-Chi Restoration?
েুং-ক্ষে পুনঃপ্রক্ষেষ্ঠার ঐক্ষোক্ষক গুরুত্ব বযাখ্যা কর।
d. Write down the nature of Taiping Rebellion in China.
েীর্নর োআক্ষপং ক্ষবর্রার্র প্রকৃক্ষে অর্ােনা কর।
e. What were causes of the down fall of the Shogunate in the history of Japan?
োপার্নর যলাগুনের্ের পের্নর কারণগুক্ষ বযাখ্যা কর।
f. Briefly discuss the nature of Meiji Restoration in history of Japan.
োপার্নর আক্ষোর্ যমআক্ষে পুনঃপ্রক্ষেষ্ঠার প্রকৃক্ষে অর্ােনা কর।
2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাঃ
a) What were the salient features of Open Door Policy in history of China.
েীর্নর আক্ষোর্ মুিদ্বার নীক্ষের ববক্ষলষ্ট্য মূ  বযাখ্যা কর।
b) Briefly discuss the importance of Self-Strengthening Movement of China.
েীর্নর অত্মলক্ষি উত্থান অর্দার্নর ংক্ষিপ্ত বযাখ্যা দা।
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c) Discuss the historical importance of May 4th Movement in history of China.
েীর্নর আক্ষোর্ ৪’ঠা যম অর্দার্নর ঐক্ষোক্ষক গুরুত্ব অর্ােনা কর।
d) Briefly discuss the nature of Sino-Japanese war (1894-95).
১৮৯৪-৯৫ খ্ৃস্টার্ের েীন-োপান যু র্ের প্রকৃক্ষে ক্ষবর্েণ কর।
e) Discuss the role of Zaibatsu in economic development of Japan.
োপার্নর র্ণননক্ষেক উন্নয়র্ন োআবাৎু র ভূ ক্ষমকা অর্ােনা কর।

--------
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B.A. Part-III (Honours) Examination, 2020
Subject: History
Paper-VII
The Making of the Contemporary World
(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 দাঃ
a) Explain the features of Truman Doctrine?
ট্রুমযান নীক্ষের ববক্ষলষ্ট্য বযাখ্যা কর।
b) Write down the salient features of Third world.
েৃেীয় ক্ষবর্ের মুখ্য ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ যখ্।
c) Write in brief note on the background of formation of Israel.
আেরাআ রাষ্ট্র গঠর্নর যপ্রিাপি ক্ষবর্য় একক্ষি ংক্ষিপ্ত ক্ষিকা যখ্।
d) What were the causes of Berlin Crisis?
বাক্ষণন ঙ্কর্ির কারণগুক্ষ ক্ষক ক্ষি?
e) Analyse the nature of Non Alignment Movement (NAM).
যোিক্ষনরর্পি অর্দার্নর প্রকৃক্ষে ক্ষবর্েণ কর।
f) Briefly discuss the role of IMF (International Monetary Fund).
অন্তেণাক্ষেক র্ণ ভাণ্ডার্রর ভূ ক্ষমকা ংর্ির্প অর্ােনা কর।
2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাঃ
a) Explain the historical background of Cold War politics.
ঠাণ্ডা ড়াআ রােনীক্ষের ঐক্ষোক্ষক যপ্রিাপি বযাখ্যা কর।
b) How did the Suez Crisis originate?
কীভার্ব ু র্য়ে ঙ্কর্ির উৎপক্ষত্ত র্য়ক্ষি?
c) What do you mean by Détente? Why did the USA and Soviet Union follow the
policy of Détente?
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‘দযোাঁে’ বর্ে ক্ষক যবাঝ? অর্মক্ষরকা  যাক্ষভর্য়ে আউক্ষনয়ন যকন ‘দযোাঁে’ নীক্ষে নু রণ কর্রক্ষি?
d) Analyse the impacts of Globalization on the Third World.
েৃেীয় ক্ষবর্ের উপর ক্ষবোয়র্নর প্রভাব ক্ষবর্েণ কর।
e) What were the causes of the disintegration of the Soviet Union in 1991?
১৯৯১ ার্ যাক্ষভর্য়ে আউক্ষনয়র্নর ভাঙর্নর কারণগুক্ষ অর্ােনা কর।
-----------

