
 

B.A. Semester V (Honours) Examination, 2022 

History 

 

Course ID: 50411                                                           Course Code: AH/HST/501/C-11  

 
Course Title: History of Modern Europe (c.1870 to c. 1991) 

 
Time: 2 Hours                                                                                                                       Full Marks: 40   

                                                                                  
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

 

 
দক্ষিণপ্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণলক। 

পরীিার্ণীশ্নদর যর্াম্ভব ক্ষেশ্নের ভাায় উত্তর ক্ষদশ্নে শ্নব।  

 

 
1.  Answer any five of the following questions:                                                   (2X5=10) 

     যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) What do you mean by Balkan problem?   

    বকাে মযা বশ্নে কী ববাঝ?  

 

b) When was the Re-insurance Treaty signed and between whom?  
     ক্ষর-ইেযযশ্নরন্স ক্ষি কখ্ে ও কাশ্নদর মশ্নযয স্বািক্ষরে শ্নয়ক্ষি? 

 

c) What is April Thesis? 

     এক্ষপ্র ক্ষর্ক্ষ কী? 

 

d) What is reparation problem? 
          িক্ষেপূরণ মযা কী?   

 

e) Write the names of two ex-colonies of Britain in Africa. 
  আক্ষিকায় অবক্ষস্থে দুক্ষি প্রাক্তে ক্ষিক্ষিল উপক্ষেশ্নবশ্নলর োম বখ্। 

 

f) Why was U.N.O. formed? 
     U.N.O. বকে গক্ষিে শ্নয়ক্ষি?    

 

g) Write the full form of S.E.A.T.O. When was it formed? 
     S.E.A.T.O. -র পূণণ রূপ বখ্। এক্ষি কখ্ে গক্ষিে শ্নয়ক্ষি?    

 

h) What do you mean by De-colonization? 
     অব-উপক্ষেশ্নবলীকরণ বশ্নে কী ববাঝ?   



2.  Answer any four of the following questions:                                                  (5X4=20) 

     যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) What were the areas of deviation of Kaiser William II from Bismarck’s foreign 

policy? 

    বকান্ বকান্ বিশ্নে কাইোর ক্ষিেীয় উইক্ষয়াম ক্ষবমাশ্নকণর পররাষ্ট্রেীক্ষে বর্শ্নক শ্নর এশ্নক্ষিশ্নে?  

 

b) What was the basis of the Russian Populism? 

     রুল েেবাক্ষদ যারণার ক্ষভক্ষত্ত কী ক্ষি?  

 

c) Why did Mussolini invade Abyssinia? 
    মযশ্নাক্ষেী বকে আক্ষবক্ষক্ষেয়া আক্রমণ কশ্নরক্ষিশ্নে?  

 

d) Do you think that the Civil war of Spain (1936-39) was the stage rehearsal of the 

Second World War? 
     েযক্ষম ক্ষক মশ্নে কর বয বেশ্নের গৃযযদ্ধ (১৯৩৬-৩৯) ক্ষিেীয় ক্ষবশ্বযযশ্নদ্ধর মড়া ক্ষি?  

 

e) Why did League of Nations fail? 
  োক্ষে ংঘ বকে বযর্ণ শ্নয়ক্ষি? 

 

f) What are the main features of the Third World? 
     েৃেীয় ক্ষবশ্নশ্বর মূ ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ কী?  

 

 

 
 

3.  Answer any one of the following questions:                                                (10X1=10) 

     যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Analyse the reasons for the rise of Hitler. 
    ক্ষিাশ্নরর উত্থাশ্নের কারণগুক্ষ ক্ষবশ্নেণ কর। 

 

b) Was ‘Cold war’ an ideological conflict or a power contest?  
     ‘িাণ্ডা ড়াই’ ক্ষক আদলণগে ক্ষবশ্নরায অর্বা লক্ষক্তর প্রক্ষেিক্ষিো ক্ষি?  

 

 

____________________ 

 


