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

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

HISTORY
PAPER-HISA-VIII
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ
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) Write a short note on Canton trade.

ক াnন বািণজ সmেক একিট সংিkp টীকা েলেখা।
(b) Discuss the role of Commissioner Lin in suppressing the opium trade.

আিফম ব বসা বেn কিমশনার িলেনর িমকা আেলাচনা কেরা।
(c) Write a short note on the ‘White Lotus Society’.

‘ে তপd সিমিত’ সmেক একিট সংিkp টীকা েলেখা।
(d) Discuss in short the background of the May Fourth Movement.

েম েফাথ আেnালেনর েpkাপট সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
(e) Write a note on Yenan experiment.

ইেয়নান পরীkার িবষেয় একিট টীকা েলেখা।
(f) Determine the status of Samurai in the social structure of 19th Century Japan.

ঊনিবংশ শতাbীেত জাপােনর সামািজক কাঠােমােত সামুরাইেদর অবsান িনণয় কেরা।
(g) Write a short note on the Treaty of Simonoseki.

িসেমােনােসিক’র cিk সmেক একিট টীকা েলেখা।
(h) Analyse the background of the Washington Conference (1921-22).

ওয়ািশংটন সেmলন (১৯২১-২২) এর েpkাপট িবে ষণ কেরা ।

3069

1

Turn Over

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

GROUP-B

িবভাগ-খ
Answer any two questions from the following

20×2 = 40

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাও
2.

“It is not without good reasons that China was sometimes described as a ‘Gentry
State’.” — Explain.
‘‘যেথ কারণ না থাকেল চীনেক কখনও কখনও েজিn রা বলা হেতা না।’’ — ব াখ া কেরা।

20

3.

Do you think that British mercantile and industrial interest played a role in the
outbreak of the Opium War? Was Opium question an additional issue in the
Opium War?

15+5

tিম কী মেন কেরা েয আিফম যুেd িbিটশেদর বািণিজ ক ও িশlগত sােথর েকােনা িমকা িছল ?
এই যুেd আিফম-সংkাn p িট কী একিট অিতিরk িবষয় হেয় দাঁিড়েয়িছল ?
4.

Analyse the socio-economic causes of the Taiping Rebellion. What was the
significance of the rebellion in the political history of China?

15+5

তাইিপং িবেdােহর আথ-সামািজক কারণgিল িবে ষণ কেরা। চীেনর রাজৈনিতক ইিতহােস এই
িবেdােহর তাৎপয কী ?
5.

Discuss the nature and the limitations of the Self Strengthening Movement in
China.

20

চীেন আtশিk আেnালেনর pkিত ও সীমাবdতা আেলাচনা কেরা।
6.

Discuss the ideological background of the Republican Revolution of 1911. What
was the role of San Yat Sen in this Revolution?

10+10

১৯১১র গণpজাতntী িবpেবর আদশগত পট িমকা আেলাচনা কেরা। এই িবpেব সান ইয়াৎ েসেনর
িমকা কী িছল ?
7.

To what extent was the merchant class responsible for the collapse of the social
structure of Tokugawa Japan?

20

েটাkগাওয়া জাপােনর সামািজক কাঠােমা েভেঙ পড়ার জন বিণক ে িণ কতটা দায়ী িছল ?
8.

Discuss the salient features of Japan’s Constitution of 1889. How would you
define its character?

12+8

১৮৮৯ সােলর জাপােনর সংিবধােনর উেlখেযাগ বিশ gিল আেলাচনা কেরা। এই সংিবধােনর
pkিত tিম িকভােব িনধারণ করেব ?
9.

Analyse the pattern and characteristics of Japanese economic growth in the post
Meiji restoration phase with special reference to the role of private enterprise.

20

েমইজী পুনঃsাপেনর উtরপেব ব িkগত উেদ ােগর উপর িবেশষ grt িদেয় জাপােনর অথৈনিতক
িবকােশর কাঠােমা ও বিশ িবে ষণ কেরা।
10.

Discuss the reasons and reactions of Japanese takeover of Manchuria in 1931-32.

১৯৩১-৩২ এ জাপান কtক মাcিরয়া অিধgহেণর কারণ ও pিতিkয়া আেলাচনা কেরা।
——×——
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