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B.A. 6th Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: History 
Paper: DSE-III  

History of Modern East Asia (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 Six of the following questions:                                5x6=30 

নীর্ের যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  
a) Explain the reasons for the decline of Canton Trade. 

ক্যান্টন ফাণিজ্যযয তজ্নয ক্াযি গুণর ফযাখা ক্য।  
b) What was the role of opium in the First Anglo-Chinese War? 

প্রথভ ইঙ্গ-চীন মুজ্ে আণপজ্ভয বূণভক্া ক্তটা ণির? 
c) Discuss the nature of the Taiping Rebellion. 

তাইণিং ণফজ্রাজ্য প্রকৃ্ণত ণনধধাযি ক্য।   
d) Give an account of the Hundred Days’ Reforms in China. 

চীজ্নয তণদফজ্য িংস্কাজ্যয ণফফযি দাও।  
e) Why did Japan attack China in 1894? 

যাান কক্ন ১৮৯৪ াজ্র চীন আক্রভন ক্জ্যণির? 
f) Why the Anglo- Japanese alliance of 1902 is called most significant event in the 

history of East Asia? 
১৯০২ াজ্রয ইঙ্গ-যা মভত্রীজ্ক্ কক্ন ূফধ এণয়ায ইণতাজ্ ফ কচজ্য় তাৎমধূিধ ঘটনা ফরা য়? 

g) Analyze the significance of the ‘Treaty of Portsmouth’ (1905) in the history of East 
Asia. 
ূফধ এণয়ায ইণতাজ্ কাটধভাউজ্থয ণিয (১৯০৫) তাৎমধ ণফজ্েলি ক্য।  

h) What was the significance of Chinese Revolution of 1911? 
১৯১১ াজ্রয চীন ণফপ্লজ্ফয তাৎমধ ক্ী ণির?  
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2. Answer any three of the following questions:                              10x3=30                   
   নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  

a) Explain the main features of the Tung–Chih reforms. Why did these reforms fail? 
তুিং-ণচ িংস্কাজ্যয প্রধান মফণষ্ট্য গুণর বযাখ্যা ক্য। এই িংস্কাযগুণর ফযথধ জ্য়ণির কক্ন?  

b) Analyse the causes of the Boxer revolt in China. 
চীজ্ন বক্সার ক্ষবর্রার্র ক্াযি গুণর ণফজ্েলি ক্য।    

c) Review the circumstances leading to the Meiji Restoration in Japan in 1867. 
কম ফ ণযণিণতয পজ্র ১৮৬৭ াজ্র যাাজ্ন কভইণয কযজ্টাজ্যন জ্য়ণির তা মধাজ্রাচনা ক্য।   

d) Trace the history of Japan’s ascendancy in the politics of East Asia from 1895 to 
1919. 
১৮৯৫ কথজ্ক্ ১৯১৯ অফণধ ূফধ এণয়ায যাযনীণতজ্ত যাাজ্নয উত্থাকনয ইণতা আজ্রাচনা ক্য।   

e) ‘The twenty-one demands of Japan on China were basically economic’- Discuss.  
‘চীজ্নয উয যাাজ্নয একু্ দপা দাফী ণির ভূরত অথধননণতক্’– আজ্রাচনা ক্য।   

-----------------  
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B.A. 6th Semester (Honours) Examination, 2021 (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। 
2. Answer any Six of the following questions:                                5x6=30 

নীর্ের যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  
a) Which groups and regions opposed the Bolsheviks during the Russian Civil War?             

What were their political objectives? 
রুল গৃযুর্ের মর্য় যকান যকান যগাষ্ঠী ও ঞ্চ বর্লক্ষভকর্দর ক্ষবর্রাক্ষিো কর্রক্ষছ? োর্দর 
রােননক্ষেক উর্েলযগুক্ষ কী ক্ষছ?  

b) To what extent was the ‘Great Famine of 1921’ caused by Bolshevik policies? 
‘১৯২১-এর মা দুক্ষভণর্ির’ েনয বর্লক্ষভক নীক্ষে কেিা দায়ী ক্ষছ?  

c) Was the ‘New Economic Policy’ of 1921 a ‚strategic retreat‛? 
১৯২১ ার্র ‘নয়া র্ণননক্ষেক নীক্ষে’ কী ‚যকৌলগে পশ্চাদপরণ‛ ক্ষছ?   

d) What was ‘De-Kulakisation’? What were the effects of this policy? 
‘অফ-কু্রাণক্ক্যণ’ কী? এআ নীক্ষের প্রভাব কী ক্ষছ?    

e) What were the long-term effects of the ‘Great Purge’?  
‘মান শুক্ষে’ র দীর্ণর্ময়াদী পক্ষরণাম কী ক্ষছ?    

f) Was the ‘Nazi-Soviet Non-Aggression Pact’ a success of Stalin’s foreign policy? 
‘নাৎক্ষ-যাক্ষভর্য়ে নাগ্রান েুক্ষি’ কী স্তাক্ষর্নর ক্ষবর্দল নীক্ষের একক্ষি াফয ক্ষছ?  

g) Why did England, America and Russia disagree over the question of the Second 
Front in the course of World War II? 
ক্ষিেীয় ক্ষবশ্বযুর্ের মর্য় মাক্ষকণন, ক্ষিক্ষিল ও রাক্ষলয়ার মর্িয যকন ক্ষিেীয় ফ্রর্ের প্রর্ে মোননকয যদখ্া যদয়?  

h) How was the future of Poland decided in the Yalta Conference? 
ইয়াল্টা জ্েরজ্ন ক্ীবাজ্ফ কারযাজ্েয বাগ্য ণনধধাণযত জ্য়ণির?  
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2. Answer any three of the following questions:                              10x3=30                   
   নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  

a) Was the overthrow of the Russian Provisional Government in 1917 a Bolshevik 
engineered coup or a popular revolution? 
১৯১৭ ার্ রুল স্থায়ী রকার্রর উৎখ্াে কী বর্লক্ষভকর্দর িারা ংর্ক্ষিে ভুযত্থান ক্ষছ নাক্ষক 
েনগর্ণর ক্ষবপ্লব ক্ষছ?  

b) How did the policy of ‘Korenizatsiiya’ (Korenization or nativisation) address the 
question of nationalities in the Soviet Union? How was it changed in the 1930s? 
‘কর্রক্ষনোৎক্ষয়া’ (‘কর্রক্ষনকরণ’ বা ‘যদলীকরণ নীক্ষে’) কীভার্ব যাক্ষভর্য়ে ংর্র্ োক্ষেগে প্রের্ক 
র্বািন কর্রক্ষছ? ১৯৩০-এর দলর্ক কীভার্ব এআ নীক্ষে পক্ষরবক্ষেণে র্য়ক্ষছ?    

c) Explain the conflict between ‘Socialism in One Country’ and ‘Permanent 
Revolution’. 
‘একর্দর্ল মােেন্ত্র’ অর ‘স্থায়ী ক্ষবপ্লব’-এর মর্িয ংর্ার্ের বযাখ্যা দাও।   

d) How did ‘agricultural collectivization’ impact agricultural production and the Soviet 
peasantry?  
‘কৃক্ষর যযৌক্ষর্করণ’ কীভার্ব কৃক্ষ উৎপাদন ও যাক্ষভর্য়ে কৃকর্দর উপর প্রভাব যফর্ক্ষছ?  

e) What were the successes and failures of the ‘First Five Year Plan’?  
‘প্রর্ম পঞ্চবাক্ষণকী পক্ষরকল্পনার’ াফয এবং বযর্ণোর কারণগুক্ষ কী কী ক্ষছ?      

----------------- 
 
 

 


