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B.A. Part-III (Honours) Examination, 2020 
Subject: History 

Paper-VIII 
Making of the Contemporary World (1945-2000) 

(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 ংখ্যাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 
যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্জয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 

1. Answer any four of the following questions:                                5x4=20 
নীর্চয যম যকান চাযক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ  

a) Explain the Marshall plan.  
ভাণার ক্ষযকল্পনা ফযাখ্যা কয।  

b) What were the objectives of SAARC?  
SAARC-এয উর্েয ক্ষক ক্ষছর?  

c) Is the present World currently unipolar?  
ফেণভান ক্ষফশ্ব ক্ষক একর্কক্ষিক?  

d) What was the role of Yasser Arafat in Palestinian problem?  
যার্রস্টাআন ভযায় আয়ার্য অযাপার্েয বূক্ষভকা ক্ষক ক্ষছর?  

e) What were the reasons behind Soviet Intervention in Poland in 1956?  
১৯৫৬ ার্র যারযার্ে যাক্ষবর্য়ে স্তর্ির্য কাযণগুক্ষর ক্ষক?  

f) Discuss the circumstances leading to the re-unification of the two Germanys.  
যম ক্ষযক্ষস্থক্ষের্ে দুআ জাভণাক্ষনয ুনক্ষভণরন ঘর্িক্ষছর ো অর্রাচনা কয।  

2. Answer any three of the following questions:                               10x3=30                        
নীর্চয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ 

a) What is ‘Cold War’? Was it an ‚ideological conflict‛ or ‚a power contest‛?  
‘ঠাণ্ডা রড়াআ’ ক্ষক? এক্ষি ক্ষক ‚অদণগে ক্ষফর্যাধ‛ ফা ‚ক্ষিয প্রক্ষেদ্বক্ষিো‛ ক্ষছর?    

b) How did the Suez crisis originated?  
কীবার্ফ ুর্য়জ ঙ্কি ৃক্ষি র্য়ক্ষছর?  

c) What were the causes of the disintegration of the Soviet Union in 1991? 
১৯৯১ ার্র যাক্ষবর্য়ে আউক্ষনয়র্নয বাঙর্নয কাযণগুক্ষর অর্রাচনা কয।  
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d) Evaluate the role of the U.S.A as a Global Policeman. 
ক্ষফর্শ্বয যিক ক্ষর্র্ফ অর্ভক্ষযকা মুিযার্েয বূক্ষভকায ভূরযায়ন কয।  

e) Analyse the impact of Globalization on India. 
বাযর্েয উয ক্ষফশ্বায়র্নয প্রবাফ ক্ষফর্েলণ কয।  
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B.A. Part-III (Honours) 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 ংখ্যাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 
যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্জয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 

2. Answer any four of the following questions:                                5x4=20 
নীর্চয যম যকান চাযক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ  

a) What were the main features of Canton System of Trade?  
কযানিন ফাক্ষনজয প্রর্ায প্রধান বফক্ষিযগুক্ষর ক্ষক ক্ষছর?  

b) Briefly discuss the role of Dr. San Yat-sen in the revolution of 1911 in China. 
১৯১১ ার্রয চীর্নয ক্ষফপ্লর্ফ ডঃ ান আয়াে যর্নয বূক্ষভকা ংর্ির্ অর্রাচনা কয।  

c) To what extent was the economic crisis responsible for the downfall of the  
         Tokugawa Shogunate in Japan? 

জাার্ন যিাকুগায়া যাগুনর্দয ের্ন র্ণননক্ষেক ঙ্কি কেখ্াক্ষন দায়ী ক্ষছর?  
d) Do you think that Japan’s ‘Twenty one Demands’ on China was basically economic 

in nature?  
েুক্ষভ ক্ষক ভর্ন কয যম চীর্নয উয জাার্নয একু দপা দাফীগুক্ষর ভূরে র্ণননক্ষেক ক্ষছর?   

e) Briefly explain the role of the League of Nations in the Manchurian crisis of 1931? 
১৯৩১ ার্রয ভাঞু্চক্ষযয়া ঙ্কর্ি জাক্ষে ংর্ঘয বূক্ষভকা ংর্ির্ ফযাখ্যা কয।  

f) Briefly explain the importance of the ‚Long March‛ in the history of the growth of  
        Communism in China. 

চীর্ন াভযফার্দয ক্ষফকার্য আক্ষোর্ ‘রং ভার্চণয’ গুরুত্ব ংর্ির্ ফযাখ্যা কয।   
2. Answer any three of the following questions:                               10x3=30                        

নীর্চয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ 
a) Would you endorse the view that opium was the only issue behind the Anglo-

Chinese War of 1839-42?  
েুক্ষভ ক্ষক এআ ক্ষবভে ভর্ণন কযর্ফ যম, ১৮৩৯-৪২ ক্ষিিার্ে ংঘক্ষিে আঙ্গ-চীন মুর্েয একভাত্র কাযণ ক্ষছর 
অক্ষপভ?   

https://www.google.co.in/search?sxsrf=ALeKk03VraUXSjGcqMXYzqC_QWoq2U6CNg:1601364840381&q=%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwirtt3z7I3sAhXDmeYKHQliBYkQBSgAegQIDBAr
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ঠাণ্ডা রড়াআ যাজনীক্ষেয ঐক্ষোক্ষক যপ্রিাি ফযাখ্যা কয।  
b) Analyse the background of the ‚Hundred Days Reform‛ Movement in China.   

চীর্নয ‘ে ক্ষদফর্য ংস্কায’ অর্দারর্নয িবূক্ষভ ক্ষফর্েলণ কয।  
c) Examine the nature of the Meiji Restoration in Japan. 

জাার্ন যভআক্ষজ ুনঃপ্রক্ষেষ্ঠায প্রকৃক্ষে যীিা কয।  
d) Explain the background of Washington Conference (1921-22). 

য়াক্ষংিন র্েরর্নয (১৯২১-২২) িবূক্ষভ ফযাখ্যা কয।  
e) Examine the salient features of Japan’s Constitution of 1947.  

১৯৪৭ ার্রয জাার্নয ংক্ষফধার্নয ভূর বফক্ষিযগুক্ষর যীিা কয।  
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