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The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
দি ণ া
সংখ া িল ে র পূ ণ মােনর িনেদশক।
পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব।

Answer all the questions

1. Answer any five of the following questions:
য কানও পাঁচিট

2x5=10

ে র উ র দাওঃ

a. What do you mean by Shogunate?
শা নত বলেত কী বােঝা?
b. What is New Japanism?
নবজাপানবাদ বলেত কী বােঝা?
c. Define the term Meiji Restoration.
মইিজ পুন

ান শ ব িট ব াখা কর।

d. Why is the year 1873 important in the history of Japan?
১৮৭৩ সালিট জাপােনর ইিতহােস

পূ ণ কন?

e. Mention two important rights of the people as declared in the Meiji Constitution of
1889.
১৮৮৯ সােলর মইিজ সংিবধােন জনগেণর অিধকার স িকত দু িট ঘাষণা উে খ কর।
f.

What were the important decisions of the Yamagata-Lobanov protocol?
ইয়ামাগাতা- লাবানভ

েটাকেলর

ধান িস া

িল কী িছল?

g. What was the main objective of the Washington conference? How many treatises were
signed there?

ওয়ািশংটন সে লেনর মূ ল উে শ কী িছল? এই সে লেন কয়িট চুি

া িরত হয়?

h. What do you mean by New Order in East Asia?
পূ ব এিশয়ার নবিবধান বলেত কী বােঝা?

2. Answer any four of the following questions:
য কানও চারিট

5x4=20

ে র উ র দাওঃ

a. Write a note on the Daimyo and Samurai in pre-Restoration Japan.
াক-পুন

ান পেব জাপােন ডাইিমও ও সামুরাইেদর উপর একিট টীকা লখ।

b. What was the role of western ideas in the process of modernization of Japan during
the Meiji period?
মইিজ যু েগ জাপােনর আধু িনকীকরণ

ি য়ায় পি মী ভাবধারার অবদান কী িছল?

c. Discuss the importance of Anglo-Japanese alliance of 1902.
১৯০২ সােলর অ াংেলা-জাপানী ম ীর

আেলাচনা কর।

d. How did the political parties function in Japan in the 1920s?
১৯২০-এর দশেক জাপােন রাজৈনিতক দল িল কীভােব কাজ করত?
e. Briefly explain the role of the League of Nations in the Manchurian Crisis.
মা ু িরয়া সমস ায় জািতরাে র ভূ িমকা সংে েপ আেলাচনা কর।
f.

Discuss the role of Zaibatsu in the economy of Japan.
জাপােনর অথনীিতেত জাইবাৎসু েদর ভূ িমকা আেলাচনা কর।

3. Answer any one of the following questions:
য কানও একিট

ে র উ র দাওঃ

a. What were the causes of the Russo-Japanese War of 1904-05?
১৯০৪-০৫ সােলর

শ-জাপান যু ে র কারণ িল কী িছল?

b. Explain the background of the rise of militarism in Japan in the 19030s.
১৯৩০এর দশেক জাপােন সমরবােদর উ ােনর পটভূ িম ব াখ া কর।

10x1=10

