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

Answer all the questions 

 
দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব।  

 

UNIT I 

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

য কানও পাচঁিট ে র উ র দাওঃ 

a) Which period in European History is known as the  ‘Age of Armed Peace’ and 

why? 

ইউেরােপর ইিতহােসর কান সময়কালেক সশ  শাি র যুগ নােম পিরিচত এবং কন? 

 

 b) What is Sarajevo Assassination? 

সারােজেভা হত াকা  কী? 

c) What is Nazism? 

নাৎিসবাদ কী? 

d) Who were the Allied Powers in the Second World War? 

ি তীয় িব যুে  িম শি  কারা িছল? 

 

e) What is Lebensraum? 

     Lebensraum বলেত কী বােঝা? 

 



f) What is Atlantic Charter? 

আটলাি ক সনদ কী? 

g) When was the League of Nations formed and why? 

কেব লীগ অফ নশ  িতি ত হয় এবং কন? 

h) Name the full form of UNICEF. When was it established? 

       UNICEFএর পূণ প কী? এিট কেব িতি ত হেয়িছল? 

 

 

UNIT II 

    2. Answer any four of the following questions:                           5x4 = 20        

য কানও চারিট ে র উ র দাও 

  

a) Mention the causes behind the success of the Bolsheviks in the Russian 

Revolution of 1917. 

১৯১৭ সােলর রািশয়ার িব েব বলেশিভকেদর সাফেল র কারণ িল উে খ কর। 

 

b) Make an assessment of the achievement of the Weimar Republic. 

ভাইমার জাতে র কৃিত িলর মূল ায়ন কর। 

c) Analyse the impact of the World Economic Crisis (1929-34) on Europe. 

ইউেরােপর উপর ১৯২৯-৩৪ সােলর অথৈনিতক মহাম ার ভাব িবে ষণ কর। 

   d)   Discuss the impact of Spanish Civil War on European politics. 

ইউেরাপীয় রাজনীিতেত নীয় গৃহযুে র ভাব িনেয় আেলাচনা কর। 

   e) Why did Mussolini invade Ethiopia? 

 মুেসািলিন কন ইিথওিপয়া আ মণ কেরিছেলন? 

  f) Was the Munich Pact the high point of western appeasement to Hitler? 

িমউিনখ চুি  িক পি মী শি বেগর িহটলােরর িত তাষণ নীিতর চূড়া  িনদশন? 

  

 



UNIT III 

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

য কানও একিট ে র উ র দাও 

a) Discuss the circumstances leading to the formation of the United Nations. 

সি িলত জািতপু  গঠেনর াপট আেলাচনা কর।  

 

b) Discuss the salient features of the Cold War. 

ঠা াযুে র িবেশষ বিশ িল আেলাচনা কর। 
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