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B.A. Part-III (Honours) Examination, 2021 
Subject: History 

Paper-VI 
History of Europe (1789-1945) 

 
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 ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 

1. Answer any four of the following questions:                                5x4=20 
নীর্েয যম যকান োযক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ  

a) Was the French Revolution of 1789 the outcome of economic crisis? 
১৭৮৯ ার্রয পযাী ক্ষফপ্লফ ক্ষক র্ণননক্ষেক ংকর্িয ক্ষযণক্ষে ক্ষির?  

b) Give a brief account of the reforms of Napoleon Bonaparte. 
যনর্াক্ষরয়ন যফানাার্িণয ংস্কায গুক্ষরয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ  দাও। 

c) Discuss the causes of the failure of the Concert of Europe.  
আউর্যাীয় ক্ষি ভফার্য়য ফযর্ণোয কাযণগুক্ষর অর্রােনা কয।  

d) Why is Czar Alexander II of Russia called as ‘Czar the Liberator’? 
যাক্ষয়ায োয ক্ষিেীয় অর্রকোন্ডায যক ‘ভুক্ষি দাো োয’ ফরা য় যকন?  

e) To what extent did Kaiser William II depart from Bismark’s foreign policy? What 
was its result?  
ক্ষফভার্কণয যযাষ্ট্র নীক্ষে যর্র্ক কাআোয ক্ষিেীয় উআক্ষরয়াভ কেখ্াক্ষন র্য এর্ক্ষির্রন? এয পর কী 
র্য়ক্ষির? 

f) How would you explain the rise of fascism in Italy?  
আোক্ষরর্ে পযাক্ষফার্দয উত্থানর্ক েুক্ষভ কীবার্ফ ফযাখ্যা কযর্ফ?   
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2. Answer any three of the following questions:                               10x3=30                        
নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ 

a)  Explain the achievements of the French Constituent Assembly (1789-91).What were 
its major limitations?  
পযাী ংক্ষফধানবায (১৭৮৯-৯১) কামণাফরী ফযাখ্যা কয। এয প্রধান ীভফদ্ধো গুক্ষর কী ক্ষির? 

b) Discuss in brief the causes and consequence of the July Revolution of 1830 in 
France. 
১৮৩০ ক্ষিস্টার্ে ফ্রান্স এ েুরাআ ক্ষফপ্লর্ফয কাযণ ও পরাপর ংর্ির্ অর্রােনা কয।  

c) Analyse the provisions of the Treaty of Berlin (1878). 
ফাক্ষরণন েুক্ষিয (১৮৭৮) েণগুক্ষর ক্ষফর্েলণ কয। 

d) Was the Versailles Treaty (1919) a ‘dictated peace’? 
বাণাআ েুক্ষি (১৯১৯) কী একক্ষি অর্যাক্ষে েুক্ষি ক্ষির? 

e) What do you mean by World Economic Depression (1929)? How did it affect world 
economy? 
ক্ষফশ্ব র্ণননক্ষেক ভন্দা (১৯২৯) ফরর্ে কী যফাঝ? ক্ষফশ্ব  র্ণনীক্ষের্ক এক্ষি কেখ্াক্ষন প্রবাক্ষফে কর্যক্ষির?  
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