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B.A. 5th Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: History 
Paper: CC-XI  

History of Modern Europe (1789-1870) 

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) Assess the responsibility of Bourbon Monarchy for the outbreak of the French 

Revolution. 
পযাসি সফপ্লফ িংগঠনন ফুযনফাোঁ যাজতনেয দাসিত্ব সনরূণ কয।   

b) What were the defects in the constitution framed by the French Constituent 
Assembly? 
পযাসি িংসফধান িবা দ্বাযা প্রণীে িংসফধানন কী কী ত্রুসি সির?    

c) Was Napoleon Bonaparte truly the ‘Child of Revolution’? 
নননাসরিন নফানাািট কী প্রকৃতই ‘সফপ্লনফয িন্তান’ সিনরন?   

d) What was the Continental System?  How did it expedite the downfall of Napoleon 
Bonaparte? 
ভহানদীি ফযফস্থা কী?  কীবানফ এসি নননাসরিন নফানাানিটয তন নক ত্বযাসিত কনযসির? 

e) What was the significance of the February Revolution in France? 
ফ্রানে নপব্রুিাযী সফপ্লনফয গুযত্ব কী সির?  

f) What was the political impact of the Industrial Revolution? 
সল্প সফপ্লনফয যাজননসতক প্রবাফ কী সির?  

g) Review Mazzini’s contribution to the unification of Italy.  
ইতারীয ঐকযিাধনন ভযাৎসিসনয অফদান মটানরাচনা কয।   

h) What was the political significance of the Crimean War? 
সিসভিা মুনেয রােননক্ষেক তাৎমট কী সির?  
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2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
   নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  

a) Assess the contributions of the French philosophers towards the Revolution of 
1789. 

        ১৭৮৯-এয সফপ্লনফ পযাসি দাটসনকনদয অফদাননয ভূরযািন কয।   
b) Examine the civil reforms introduced by Napoleon Bonaparte as the first Consul. 

         প্রথভ কনিার রূর্প নননাসরিন নফানাানিটয অিাভসযক িংস্কাযগুসর যীক্ষা কয।    
c) Briefly discuss the stages of the Greek War of Independence. 

সিনিয স্বাধীনতা িংিানভয মটািগুসর িংনক্ষন আনরাচনা কয।  
d) To what extent was the process of industrialization in the continent different from 

that in England?  
ইউনযান সল্পািননয প্রসিিা ইংরযানেয সল্পািননয প্রসিিা নথনক কতদূয ৃথক সির?  

e) How did Bismarck unify Germany? 
সফিভাকট কীবানফ জাভটাসননক ঐকযবদ্ধ কনযসিনরন?    
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