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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours Part-III Examination, 2020

HISTORY
PAPER-HISA-VII
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
pািnক সীমার মধয্s সংখয্ািট পূণর্মান িনেদর্শ কের।
পরীkাথর্ীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধয্
উtর কিরেব।

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates should answer in their own words
and adhere to the word limit as practicable.

GROUP-A

িবভাগ-ক
1.

Answer any two questions from the following:

5×2 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাওঃ
(a) What was the significance of the Dawes Plan?

ডাওেয়জ পিরকlনার grt কী িছল ?
(b) Analyse the significance of the Munich Pact (1938).

িমউিনখ cিkর (১৯৩৮) তাৎপযর্ আেলাচনা কেরা।
(c) Why did the Nazi-Soviet Non-aggression Pact (1939) fail?

নাৎসী-েসািভেয়ত অনাkমণ cিk (১৯৩৯) বয্থর্ হেয়িছল েকন ?
(d) Explain the importance of the Marshall Plan.

মাশর্াল পিরকlনার তাৎপযর্ বয্াখয্া কেরা।
(e) Write a short note on the Suez Crisis (1956).

সুেয়জ সংকট (১৯৫৬) সmেকর্ একিট সংিkp টীকা েলেখা।
(f) What do you mean by De-colonisation?

িব-উপিনেবশীকরণ বলেত tিম কী েবােঝা ?
(g) What do you mean by Berlin Crisis?

বািলর্ন সংকট বলেত tিম কী েবােঝা ?
(h) What do you know about Glasnost and Perestroika?

‘gাসনs’ ও ‘েপেরেstাইকা’ সmেকর্ tিম কী জােনা ?

3068

1

Turn Over

B.A./Part-III/Hons./HISA-VII/2020

GROUP-B

িবভাগ-খ
Answer any two questions from the following

20×2 = 40

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pেশ্নর উtর দাও
2.

What do you mean by the policy of appeasement? Would you justify its adoption
by Britain and France towards fascist countries?

5+15

েতাষণ নীিত বলেত কী েবােঝা ? ফয্াসীবাদী েদশgিলর pিত িbেটন ও ােnর েতাষণ নীিত gহণ িক tিম
সমথর্ন কেরা ?
3.

Discuss the activities of the League of Nations. Why did it ultimately fail?

12+8

লীগ অব েনশনস্-এর কাযর্াবলী আেলাচনা কেরা। এিট েশষ পযর্n েকন বয্থর্ হেয়িছল ?
4.

What do you mean by ‘Cold War’? Was it essentially a clash between two
contending ideologies?

4+16

‘ঠাnা লড়াই’ বলেত কী েবােঝা ? এেক কী িনি তrেপ dিট িববাদমান মতাদেশর্র সংঘাত বেল িচিhত
করা যায় ?
5.

Analyse Stalin’s foreign policy after 1945.

20

১৯৪৫ এর পর sয্ািলেনর িবেদশনীিত িবে ষণ কেরা।
6.

Examine the origin of the Palestine problem. How did it affect the politics of the
Middle-East?

16+4

পয্ােলsাইন সমসয্ার উdব বয্াখয্া কেরা। এই সমসয্া মধয্-pােচয্র রাজনীিতেক কীভােব pভািবত
কেরিছল ?
7.

Why did France fail to maintain her hold over Vietnam? Did the Geneva
Accord (1954) provide a firm basis for the solution of the Vietnam problem?

8+12

াn েকন িভেয়তনােমর উপর তার কtর্t বজায় রাখেত বয্থর্ হেয়িছল ? ১৯৫৪ সােলর েজেনভা cিk
কী িভেয়তনাম সমসয্ার সমাধােন একিট দৃঢ় িভিt pদান কেরিছল ?
8.

Explain the importance of the emergence of the ‘Third World’ in Post-Second
World War international politics.
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িdতীয় মহাযুd পরবতর্ী আnজর্ািতক রাজনীিতেত tতীয় িবে র উtােনর grt বয্াখয্া কেরা।
9.

Analyse the impact of the rise of Communist China in international politics.

20

আnজর্ািতক রাজনীিতেত কিমউিনs চীেনর উtােনর pভাব িবে ষণ কেরা।
10.

Discuss the impact of globalisation on the contemporary world.

সমকালীন িবে িব ায়েনর pভাব আেলাচনা কেরা।
——×——
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