
 
B.A. Semester IV (Honours) Examination, 2022 
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Course ID: 40411                                                           Course Code: AH/HST/401/C-8  

 
Course Title: History of Europe (c. 1789 - c. 1870) 

 
Time: 2 Hours                                                                                                                       Full Marks: 40   

                                                                                  
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

 
দক্ষিণপ্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষর প্রশ্নেয ূণণভাশ্ননয ক্ষনশ্নদণক। 

যীিার্ণীশ্নদয মর্াম্ভফ ক্ষনশ্নেয বালায় উত্তয ক্ষদশ্নে শ্নফ।  

 

 
1.  Answer any five of the following questions:                                                   (2X5=10) 

     যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) What is meant by Letter-de-cachet?  

    লরেয দয কাশ্ন ফরশ্নে কী লফাঝায়?   

 

     b) Mention two major limitations of the French Constituent Assembly (1789-91). 

    পযাী ংক্ষফধান বায (১৭৮৯ - ১৭৯১) দুক্ষি ভূর ীভাফদ্ধো উশ্নেখ্ কয। 

 

c) Who were the Emigrees? 

     ইক্ষভগ্রী কাযা?    

 

d) What is Concert of Europe? 

          ইউশ্নযাীয় ক্ষি ভফায় কী?   

 

e)  Who was Louis XVIII? 
    অষ্টাদ রুই লক ক্ষিশ্নরন? 

 

     f) What is meant by Warm Water Policy?   

    উষ্ণ ের নীক্ষে ফরশ্নে কী লফাঝায়?   
 

g) In which years and by which wars was German unification achieved? 

    কে খৃ্স্টাশ্নে ও লকান মুদ্ধগুক্ষরয দ্বাযা োভণাক্ষনয ঐকয ম্পন্ন শ্নয়ক্ষির?   

 

h) What is the Paris Commune?  

    যাক্ষয কক্ষভউন কী?    
 



2.  Answer any four of the following questions:                                                  (5X4=20) 

     যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) What were the economic causes of the French Revolution? 

    পযাক্ষ ক্ষফপ্লশ্নফয অর্ণননক্ষেক কাযণগুক্ষর কী ক্ষির?  

 

b) How far was the Reign of Terror necessary in France? 

     ফ্রাশ্নে ন্ত্রাশ্নয ান কেদূয প্রশ্নয়ােনীয় ক্ষির?   

 

c) Why did Continental System fail? 

    ভাশ্নদীয় ফযফস্থা লকন ফযর্ণ শ্নয়ক্ষির?   

 

d) Why is the February Revolution called the Revolution of Middle Europe? 
          লপব্রুয়াক্ষয ক্ষফপ্লফশ্নক ভধয ইউশ্নযাশ্নয ক্ষফপ্লফ ফরা য় লকন?   

 

     e) Write a short note on the role of foreign powers in Italian Unification. 

     ইোক্ষরয ঐশ্নকয ক্ষফশ্নদী ক্ষিগুক্ষরয বূক্ষভকা ম্পশ্নকণ িীকা লরখ্। 
 

f) Review the Edict of Emancipation (1861) promulgated by Tsar Alexander II. 

        োয ক্ষদ্বেীয় আশ্নরকোন্ডাশ্নযয প্রফক্ষেণে ভুক্ষিয আইন (১৮৬১) মণাশ্নরাচনা কয। 

 

 
 

3.  Answer any one of the following questions:                                                (10X1=10) 

     যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Review the main features of the Metternich System. 
    লভিাযক্ষনখ্ ফযফস্থায ভূর বফক্ষষ্টযগুক্ষর মণাশ্নরাচনা কয।  

 

b) Discuss the ideas of Utopian Socialists. 

   কাল্পক্ষনক ভােেন্ত্রফাক্ষদশ্নদয ধাযণাগুক্ষর ফযাখ্যা কয। 
 

 

 

____________________ 

 


