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B.A. 6th Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS) 
Subject: History 
Paper: DSE-III 

History of Modern East Asia-I (1840-1919) 
Time: 3 Hours                                                          Full Marks: 60 

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 পূণণমান ক্ষনর্দণলক। 
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 

1. Answer any ten of the following questions, each in more than one sentence:   2x10=20                                 
ক্ষনম্নক্ষক্ষখ্ে প্রশ্নগুক্ষর মর্যয যয যকান দলক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও। প্রক্ষেক্ষি উত্তর একাক্ষযক বার্কয ওয়া চাই।   

a) What do you mean by the ‘Tribute System’? 
‘নজরানা পদ্ধতি’ বতি িুতি তি ববাঝ?  

b) What were ‘Extra-territorial Rights’? 
‘অতিরাতিি অতিিার’ িী তছ? 

c) Which were the ‘Treaty Ports’ in the history of China? 
চীতনর ইতিাত ‘Treaty Ports’ বিানগুত? 

d) What did Vinacke mean by ‘Cutting the Chinese melon’? 
‘চীনা িরিুতজর খন্ডীিরণ’ বতি তিনাি িী বুতঝতেতছন? 

e) Who were the Samurais? 
ািুরাই িারা? 

f) Who were the first and last Shoguns of Japan? 
জাপাতনর প্রথি  বল বলাগুন িারা তছতন? 

g) What do you mean by ‘Dyarchy’ in Japan? 
জাপাতন দ্বৈিলান বযবস্থা বতি িী ববাঝ? 

h) Who was Commodore Perry? 
িতিাত ার বপরী বি তছতন? 

i) What is ‘Open Door Policy’? 
‘িুক্তৈার-নীতি’ িী? 

j) What do you mean by Meiji Restoration? 
বিইজী পুনঃপ্রতিষ্ঠা বতি িুতি িী ববাঝ? 

k) Why did the Ching Reforms fail in China? 
চীতন তচিং িংস্কারগুত বযথথ তেতছ বিন? 



[2] 
 

l) Why did Japan join the First World War? 
জাপান বিন প্রথি তবশ্বযুতদ্ধ বযাগ তিতেতছ? 

m) Mention San Yat-sen’s concept of ‘People’s Democracy’? 
ান ইোি-বতনর ‘জনগণিন্ত্র’ িারণাতি উতেখ ির। 

n) What was the aim of the Nishi-Rosen convention? 
তনতল-বরাতজন িনতিনলতনর ক্ষ্য িী তছ? 

o) Did the Anglo-Japanese Alliance of 1902 end the isolation of Britain in international 
politics? 

    ১৯০২ তিষ্টাতের ইঙ্গ-জাপ তিত্রিা তি বৃতিতনর আন্তজথাতিি রাজনীতিতি তবতিন্নিার অবান ঘতিতেতছ? 
2. Answer any four of the following questions:                             5x4=20                    

       নীর্চর যয যকান চারক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ   
a) Write a short note on the Traditional Society of China. 

চীতনর ঐতিযবাী িাজবযবস্থার উপর এিতি িংতক্ষ্প্ত িীিা যখ্। 
b) Briefly discuss the role of San Yat-sen in the Revolution of 1911 in China. 

১৯১১ তিষ্টাতের চীন তবপ্লতব ান ইোি-বতনর িূতিিা িংতক্ষ্তপ আতাচনা ির। 
c) Was the Tung-Chih Restoration really a restoration? 

িুঙ-তচ পুনঃপ্রতিষ্ঠা তি প্রিৃিই পুনঃপ্রতিষ্ঠা তছ? 
d) To what extent was the economic crisis responsible for the downfall of the Tokugawa 

Shogunate? 
অথথননতিি িংিি বিািুগাো বলাগুনিতন্ত্রর পিতনর জনয িিখাতন িােী তছ? 

e) Examine the significance of the expeditions of Commodore Perrei in the opening up of 
Japan to the West. 
পাশ্চাতিযর তনিি জাপাতনর আবরণ উতমাচতন িতিাত ার বপরীর অতিযাতনর গুরুত্ব পরীক্ষ্া ির। 

f) What were the main features of Boxer Revolt? 
বক্সার তবতরাতর প্রিান দ্ববতলষ্টযগুত িী তছ? 

3. Answer any two of the following questions:                             10x2=20                   
       নীর্চর যয যকান দুক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ   

a) Explain the background of the ‘Hundred Days’ Reform Movement in China. 
চীতন ‘লিতিবতর’ িংস্কার আতদাতনর পিিূতি বযাখযা কর।  

b) Explain the nature of economic imperialism in China between 1895 and 1913. 
১৮৯৫ বথতি ১৯১৩ তিষ্টাতের িতিয চীতন অথথননতিি াম্রাজযবাতির প্রিৃতি আতাচনা কর। 

c) Explain the nature of Meiji Restoration in Japan. 
জাপাতন বিইজী পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রিৃতি বযাখযা ির। 

d) Review the features of the Japanese Constitution of 1889. 
১৮৮৯ তিষ্টাতের জাপানী িংতবিাতনর দ্ববতলষ্টযগুত পযথাতাচনা ির।  

……………… 
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B.A. 6th Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: DSE-III (OR) 
History of the USSR-I (1917-1945) 

Time: 3 Hours                                                          Full Marks: 60 
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 পূণণমান ক্ষনর্দণলক। 

পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 
1. Answer any ten of the following questions, each in more than one sentence:   2x10=20                                 

ক্ষনম্নক্ষক্ষখ্ে প্রশ্নগুক্ষর মর্যয যয যকান দলক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও। প্রক্ষেক্ষি উত্তর একাক্ষযক বার্কয ওয়া চাই।   
a) In which year and under whose leadership did the Bolshevik Revolution take place? 

িি াত িার বনিৃতত্ব বতলতিি তবপ্লব তেতছ? 
b) What do you mean by April Thesis?  

এতপ্র তথত বতি িী ববাঝ? 
c) What do you mean by War Communism? 

যুদ্ধ ািযবাি বতি িুতি িী ববাঝ?  
d) Who was Lenin?  

যক্ষনন যক ক্ষির্ন?  
e) Why was there a civil war in Russia? 

রাতলো বি বিন গৃযুদ্ধ তেতছ? 
f) What do you mean by New Economic Policy? 

নূিন অথথননতিি নীতি বতি িুতি িী ববাঝ?  
g) When and where did Lenin found the Third International? 

িখন এবিং বিাথাে বতনন থা থ ইন্টার নযালানা প্রতিষ্ঠা িতরতছতন?  
h) What do you mean by Stalin’s Constitution? 

স্তাতন-এর িংতবিান বতি িুতি িী ববাঝ?  
i) What does the word ‘Stalin’ mean? 

‘স্তাতন’ লতের অথথ িী? 
j) What was the main reason of Trotsky’s downfall? 

ট্রিতস্কর পিতনর িূ িারন িী তছ? 
k) When and between whom was the Rapallo Agreement signed? 

িখন এবিং িাতির িতিয যথা বপতা চুতক্ত স্বাক্ষ্তরি তেতছ?   
l) In which year and by the support of which country did the Soviet Union become a 

permanent member of the League of Nations? 
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িি াত এবিং বিান বিতলর িথথতন বাতিতেি ইউতনেন জাতিিংতঘ স্থােী িয তেতছ? 
m) When was the Nazi Soviet-Non-Aggression Pact signed? 

িখন নাৎত-বাতিতেি অনাক্রিণ চুতক্ত স্বাক্ষ্তরি তেতছ?  
n) What do you mean by the Yalta Conference? 

ইোল্টা তেন বতি িুতি িী ববাঝ? 
o) When did the Second World War begin? 

তৈিীে তবশ্বযুদ্ধ িখন শুরু তেতছ? 
2. Answer any four of the following questions:                             5x4=20                    

       নীর্চর যয যকান চারক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ   
a) Was the February Revolution a ‘leaderless’ Revolution? Which groups were responsible for 

the revolution? 
যেব্রুয়াক্ষর ক্ষবপ্লব ক্ষক ‘যনোীন’ ক্ষবপ্লব ক্ষি? যকান যকান য াষ্ঠী এই ক্ষবপ্লর্বর েনয দায়ী ক্ষি? 

b) Why did the German government help Lenin's return to Russia in April 1917? How was 
this seen by Lenin's opponents?  
োমণান রকার যকন এক্ষপ্র ১৯১৭ যে যক্ষনন-এর রুল প্রেযাবেণর্ন াাযয কর্রক্ষি? যক্ষনন-এর ক্ষবর্রাযীরা এই 
াাযযর্ক িীিাতব যদর্খ্ক্ষির্ন?  

c) What impact did the New Economic Policy (NEP) have on the Soviet economy? 
নূিন র্ণননক্ষেক নীক্ষে (NEP) যাক্ষভর্য়ে র্ণনীক্ষের উপর িী প্রভাব যের্ক্ষি? 

d) What were the reasons and consequences of the Krondstadt uprising in 1921? 
১৯২১ এর ক্রন্ডস্টাড ভুযত্থার্নর কারণ ও পক্ষরণাম িী িী? 

e) What was NKVD? Describe its role in the Stalinist purges. 
NKVD িী? স্তাক্ষবনর মানশুক্ষিবি এই ংস্থার ভূক্ষমকা বণণনা কর।   

f) What was the Bukharin-Preobrazhensky debate on Soviet industrialization? 
যাক্ষভর্য়ে ক্ষলল্পায়র্নর ক্ষবর্য় বুখ্াক্ষরন-ক্ষপ্রয়ব্রাক্ষেনক্ষি ক্ষবেকণ িী ক্ষি?  

3. Answer any two of the following questions:                             10x2=20                   
       নীর্চর যয যকান দুক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ   

a) Evaluate Trotsky’s leadership as War Commissar in the Russian Civil War (1917-1921). 
রুল  ৃযুর্ির (১৯১৭-১৯২১) মর্য় যুি কক্ষমার এর ভূক্ষমকায় ট্রিক্ষির যনেৃর্ের মূযায়ন কর।  

b) Explain the background of the Treaty of Brest-Litovsk. What was its impact on Russia? 
  যব্রস্ট-ক্ষেভ্স্ি চুক্ষির পিভূক্ষম বযাখ্যা কর। রাক্ষলয়ার উপর এর িী পক্ষরণাম র্য়ক্ষি?  

c) Analyse Joseph Stalin's role in the Revolution. How did he ascend to the leadership of the 
Party? 

  ক্ষবপ্লর্ব যোর্ে স্তাক্ষর্নর ভূক্ষমকা বযাখ্যা কর। দীয় যনেৃর্ের লীর্ণ োাঁর উত্থান িীভার্ব ঘর্িক্ষি?  
d) How was the USSR able to industrialize rapidly in the 1930s? 

১৯৩০-এর দলর্ক যাক্ষভর্য়ে ঙ্ঘ িীভার্ব দ্রুে ক্ষলল্পায়ন করর্ে যপর্রক্ষি? 

…………… 


