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The Figures in the margin indicate full marks 

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

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

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

য কান পাঁচিট ে র উ র দাও 

 

a) What is the Tribute System? 

নজরানা ব ব া কী? 

b) What is Sino-Centrism? 

চীনা অহংকারেবাধ কী? 

c) Who were the Scholar-Gentry? 

লার- জি  কারা? 

d) What is Treaty System? 

সি  ব ব া কী? 

e) What is Tsungli Yamen? 

সুংিল ইয়ােমন কী? 

f) What was the Chinese name of the Boxer Secret Society? What was their 

slogan? 

ব ার  সিমিতর চীনা নাম কী? তােদর াগান কী িছল? 

g) What is Boxer protocol?         

ব ার েটাকল কী? 

h) What is the policy of democratic centralism followed by the Chinese Communist 

Party? 



চীনা কিমউিন  পািট অনুসৃত গণতাি ক কি কতার নীিত কী? 

   

 

2. Answer any four of the following questions:            4X5=20 

য কান চারিট ে র উ র দাও 

 

a) Discuss the pre-modern economic system of China. 

াক-আধুিনক চীেনর অথৈনিতক ব ব া িনেয় আেলাচনা কর। 

b) Can the First Anglo-Chinese War be called Opium War? 

    থম ই -চীন যু েক িক অিহেফন যু  বলা যায়? 

c) Would you call the Taiping Rebellion a peasant rebellion? 

তুিম িক তাইিপং িবে াহেক একিট কৃষক িবে াহ বলেব? 

 

d) What were the limitations of the Self-Strengthening movement? 

আ শি  বৃি র আে ালেনর সীমাব তা িল কী িছল? 

e) Did the Washington Conference solve the diplomatic problems of East Asia? 

ওয়ািশংটন সে লন িক পূব এিশয়ার কূটৈনিতক সমস ার সমাধান কেরিছল? 

f) Assess the importance of the Yenan Phase in Chinese history. 

চীেনর ইিতহােস ইেয়নান অধ ােয়র  মূল ায়ন কর। 

 

3. Answer any one question:                                     1X10=10 

য কান একিট ে র উ র দাও 

 

a) Assess the role of Sun Yat Sen in the Chinese Republican Revolution of 1911 in 

the light of the three Principles of the People. 

জনগেণর িতনিট নীিতর িনিরেখ ১৯১১ সােলর িব েব সান ইয়াত সেনর ভূিমকার মূল ায়ন কর। 

 

b) Explain the reasons for the success of the Chinese Communist Party (CCP) and 

the failure of the Nationalist Party or Kuomintang (KMT) in the Chinese Civil 

War. 

চীেনর গৃহযুে  চীেনর কিমউিন  পািটর (CCP) সাফল  ও কুেয়ািমনটাং বা জাতীয়তাবাদী পািটর 

(KMT) ব থতার কারণ িবে ষণ কর। 


