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

History of China and Japan (1919-1949) 

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 causes of failure of Yuan Shih-Kai in the history of China. 

চীননয ইতিান ইউয়ান ত-কাই-এয ফযর্থিায কাযণ গুতর ফযাখ্যা কয।    
b) Write a short note on the cultural impact of the May 4th Movement in China. 

চীনন ৪’ঠা মভ আনদারননয াাংসৃ্কতিক প্রবানফয উয একতি িীকা মরখ্।    
c) Did the Washington Conference (1921-22) solve the problems of East Asia? 

ওয়াতাংিন কনপানযন্স (১৯২১-২২) কী ুফথ এতয়ায ভযাগুতরয ভাধান কযনি মনযতির? 
d) Could Chiang Kai-shek realize the national objectives as laid down by Sun Yat-Sen? 

তচয়াাং কাই-মক কী ান-ইয়াি-মননয জািীয় রক্ষ্যূযণ কযনি মনযতিনরন? 
e) Examine the role of Zaibatsu in the economic development of Japan. 

জাাননয অর্থননতিক উন্নয়নন জাইফাৎুয বূতভকা যীক্ষ্া কয।   
f) What do you mean by ‘Kurai Tanima’? Why is the period between 1931 and 1941 in 

the history of Japan characterized by this name? 
‘কুযাইিতনভা’ ফরনি কী মফাঝ? জাাননয ইতিান ১৯৩১ মর্নক ১৯৪১ তিষ্টানেয ভধযফিথী ভয়কানরয 
এরূ নাভকযনণয কাযণ কী? 

g) Write a short note on the Nanking Government in China. 
চীননয নানতকাং যকায ম্পনকথ একতি িীকা মরখ্।  

h) Briefly discuss the causes of Japanese involvement in the Second World War. 
তিিীয় তফশ্বমুনে জাাননয অাংগ্রননয কাযণগুতর াংনক্ষ্ন আনরাচনা কয।   
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2. Answer any three of the following questions:                              10x3=30                   
   নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  

a) Analyze the background of the foundation of Communist Party of China. 
চীনা কতভউতনস্ট াতিথ প্রতিষ্ঠায িবূতভ তফনেলণ কয।   

b) How would you explain the rise of political parties of Japan? 
জাাননয যাজননতিক দরগুতরয উত্থাননক িুতভ কীবানফ ফযাখ্যা কযনফ? 

c) Examine the background of the rise of militarism in Japan in 1930’s. 
১৯৩০-এয দনক জাানন ভযফানদয উত্থাননয িবূতভ যীক্ষ্া কয।   

d) Discuss the causes of success of the Communist Party of China in 1949. 
১৯৪৯ তিস্টানে চীনন কতভউতনস্ট াতিথয াপনরযয কাযণ তনণথয় কয।  

e) Do you think that the changes introduced by General Douglus Mac Arthur in Japan 
after the Second World War was truly revolutionary? 
িুতভ কী ভনন কয মম তিিীয় তফশ্বমুনোত্তয জাানন মজনানযর ডগরা ভযাক আর্থায মম তযফিথন 
গুতর ঘতিনয়তিমরন মগুতর প্রকৃিই বফপ্লতফক তির?  
 

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

 



[3] 

 

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

Paper: DSE-IV (OR) 
History of the USSR-II (1945-1964) 

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) Why did Soviet Union suffer defeats initially in the Second World War? 

ক্ষিেীয় ক্ষবশ্বযুর্ের প্রারক্ষম্ভক পযণার্য় যাক্ষভর্য়ে আউক্ষনয়নর্ক ার্রর মু্মখ্ীন মকন নি নয়তির?  
b) What were the consequences of the Second World War for the USSR?  

যাক্ষভর্য়ে রাক্ষলয়ার উপর ক্ষিেীয় ক্ষবশ্বযুর্ের কী প্রভাব পর্েক্ষছ?  
c) How far did the ‘Twentieth Party Congress’ in 1956 influence the internal and 

foreign policies of the USSR?  
১৯৫৬ ক্ষিষ্টার্ের ‘ক্ষবংলেম পািণী কংর্ে’ কেখ্াক্ষন যাক্ষভর্য়ে রাক্ষলয়ার অভযন্তরীণ এবং ববর্দক্ষলক 
নীক্ষের্ক প্রভাক্ষবে কর্রক্ষছ?    

d) How far were the economic reforms of Khrushchev able to achieve their 
objectives?  
কু্রমেনবয র্ণননক্ষেক ংস্কার ক্ষনর্ের উর্েলযর্ক ফ করর্ে কেখ্াক্ষন ফ র্য়ক্ষছ?   

e) Write a short note on Gender relations in the USSR. 
যাক্ষভর্য়ে রাক্ষলয়ায় ক্ষঙ্গ ম্বন্ধ ক্ষবর্য় একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্।   

f) Why was the ‘Warsaw Pact’ signed? 
‘ওয়ারল েুক্ষি’ যকন স্বািক্ষরে য়?    

g) Why did the Soviet Union intervene in the affairs of Hungary in 1956?  
১৯৫৬ ক্ষিষ্টার্ে যাক্ষভর্য়ে আউক্ষনয়ন যকন ার্ঙ্গক্ষরর্ে স্তর্িপ কর্র?  

h) Give a short description of agricultural and industrial policies of USSR in post-

Stalin era. 

স্টাতরন-পরবেণী যুর্ে যাক্ষভর্য়ে রাক্ষলয়ার কৃক্ষ এবং ক্ষলল্প নীক্ষে ম্পর্কণ একক্ষি ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ দাও।  
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2. Answer any three of the following questions:                              10x3=30                   
   নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  

a) Examine critically the process of agricultural and industrial reconstruction of USSR 
in the period between 1945 and 1954. 
১৯৪৫-৫৪ ক্ষিষ্টার্ের ন্তবণেণী ময়কার্ যাক্ষভর্য়ে রাক্ষলয়ার কৃক্ষ ও ক্ষলল্প যির্ে পুনেণঠন প্রক্ষিয়া পরীিা 
কর।  

b) Analyze Sino-Soviet relations from 1953-1964. 
১৯৫৩ ক্ষিষ্টাে যর্র্ক ১৯৬৪ ক্ষিষ্টাে পযণন্ত  েীন-যাক্ষভর্য়ে ম্পকণ ক্ষবর্েণ কর।  

c) What is the impact of Khrushchev’s foreign policy on international relations during 
the ‘Cold War’ Era?  
‘ঠাণ্ডা যুে’ ময়কার্ অন্তেণাক্ষেক ম্পর্কণর উপর কু্রনেনবয ক্ষবর্দল নীক্ষে কী প্রভাব যফর্ক্ষছ?   

d) To what extent was the Soviet ideology responsible for the ‘Cold War’?  
‘ঠাণ্ডা োআ’-এর েনয যাক্ষভর্য়ে মোদলণ কেখ্াক্ষন দায়ী ক্ষছ?  

e) What is meant by the term ‘Cold War’? Explain in brief the ideological polarization 
of the world in the aftermath of the Second World War.  
‘ঠাণ্ডা োআ’ বর্ে কী যবাঝ? ক্ষিেীয় ক্ষবশ্বযুে পরবেণী ক্ষবশ্ব কীভার্ব দুক্ষি পৃর্ক অদলণেে  ক্ষলক্ষবর্র ক্ষবভি 
র্য়ক্ষছ ো ংর্ির্প ক্ষবর্েণ কর। 
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