
[1] 

 

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

History of Modern Europe: 1871-1945 

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 ূণণমান ক্ষনর্দণলক। 

রীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 
1. Answer any Six of the following questions:                                5x6=30 

নীর্ের যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  
a) What were the main features of the foreign policy of Bismarck as the Chancellor of 

Germany (1870-1890)? 

জার্মানির চান্সোর নন্সন্সে (১৮৭০-১৮৯০) নের্ান্সকমর পররাষ্ট্র িীনির রূ্ বেনলষ্ট্য গুন কী নি? 
b) Discuss briefly the idea of ‘welt politik’ persuaded by Kaiser William II. 

কাইজার নিিীয় উইনয়ার্ অিুৃি নেশ্বরাজিীনির ধারণানি ংন্সেন্সপ আন্সাচিা কর।   
c) Why did the League of Nations fail? 

জানিংঘ েযর্ম ন্সয়নি ককি?  
d) Review the achievements of Stalin. 

স্টানন্সির কৃনিত্ব আন্সাচিা কর।  
e) Why did Mussolini invade Abyssinia? 

রু্ন্সানিী আনেননিয়া আক্রর্ি কন্সরনিন্সি ককি?  
f) Was the Munich pact (1938) the high point of western appeasement to Hitler? 

নর্উনিখ চুনি (১৯৩৮) কী নিান্সরর প্রনি পনির্ী কিাণ িীনির চূড়ান্ত নিদলমি নি?  
g) Why were the Axis powers defeated in the Second World War? 

নিিীয় নেশ্বযুন্সে অেলনি ককি পরানজি কয়নি?  
h) What are the objectives of U.N.O? 

নিনি জানিপুন্সের উন্সেলযগুন কী?   
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2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
       নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  

a) What led to the formation of Triple Entente in 1907? 

  কী কারন্সণ ১৯০৭ এ নিলনি আঁিাি গন্সড় উন্সেনি?  
b) How would you explain the rise of Nazism in Germany? 

  জার্মানিন্সি িাৎনোন্সদর উত্থাি িুনর্ কীভান্সে বযাখ্যা করন্সে?  
c) Analyse the impact of the Economic Depression (1929-32) on Europe. 

    ইউন্সরান্সপর উপর আনর্মক র্ন্দার (১৯২৯-৩২) প্রভাে নেন্সেণ কর।   
d) Write a note on Hitler’s foreign policy.  

  নিান্সরর পররাষ্ট্র িীনির উপর একনি িীকা কখ।   
e) Sum up the debate on the origin of the Second World War. 

  নিিীয় নেশ্বযুন্সের উৎপনি ম্পনকমি নেিকম ংন্সেন্সপ আন্সাচিা কর।  
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