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B.A. 5th Semester (General) Examination, 2020 (CBCS) 
Subject: History 
Paper: DSE-IA  

Some Aspects of Society and Economy of Modern Europe: 15th to 18th Century 
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 ংখ্যাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 
যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 

1. Answer any Six of the following questions:                                5x6=30 
নীর্েয যম যকান ছয়ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ  

a) What were the fundamental features of feudalism in Europe? 
আউর্যাীয় াভন্তের্েয যভৌক্ষরক বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর কী?  

b) Write a short note on Renaissance Art in Europe. 
আউর্যার্ যযর্নাাঁ ক্ষল্পকরা ম্পর্কণ একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যরখ্। 

c) Give a brief account of the progress of Astronomical Science during the 
Renaissance period. 
যযর্নাাঁ মুর্ে যেযাক্ষেক্ষফণজ্ঞার্নয গ্রেক্ষেয একক্ষি ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ দা।   

d) Explain the main features of the Reformation Movement led by John Calvin.  
েন কযারক্ষবর্নয যনেৃত্বাধীন ধভণংস্কায অর্দারর্নয প্রধান বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর অর্রােনা কয।  

e) Give an account of the changes in agriculture in Sixteenth Century Europe? 
যলাড় ের্ক আউর্যার্য কৃক্ষলর্ে প্রধান ক্ষযফেণনগুক্ষরয ক্ষফফযণ দা।  

f) Explain the background of the ‘Price Revolution’. 
ভূরয ক্ষফপ্লর্ফয যপ্রিাি ফযাখ্যা কয।  

g) How did the Enlightenment affect European societies during the 17th and 18th 
centuries? 
প্তদ এফং ষ্ট্াদ ের্ক আউর্যাীয় ভাের্ক জ্ঞানদীক্ষপ্ত কীবার্ফ প্রবাক্ষফে কর্যক্ষছর? 

h) What was the economic impact of the Industrial Revolution in England? 
আংরযার্ে ক্ষল্প ক্ষফপ্লর্ফয র্ণননক্ষেক প্রবাফ কী ক্ষছর?   
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2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
       নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ  

a) Define a ‘Manor’. Discuss the basic features of the Manorial system. 
‘ভযানর্যয’ ংজ্ঞা দা। ভযানয ফযফস্থায ভূর বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর অর্রােনা কয।  

b) Briefly discuss the historical debate over the transition from Feudalism to 
Capitalism. 
াভন্তেে যর্র্ক ধনের্ে রূান্তয ম্পক্ষকণে ঐক্ষোক্ষক ক্ষফেকণ ংর্ির্ অর্রােনা কয।  

c) Why did Renaissance appear first in Italy? 
আোক্ষরর্েআ নফোেযর্ণয প্রর্ভ অক্ষফবণাফ র্য়ক্ষছর যকন?  

d) Give an account of the Reformation Movement led by the Martin Luthar? 
োভণাক্ষনর্ে ভাক্ষিণন রুর্ার্যয যনেৃর্ত্ব ধভণংস্কায অর্দারর্নয ক্ষফফযণ দা।  

e) How would you explain the emergence of Capitalism in Europe in the 16th and 17th  
Centuries?  
যলার-র্ের্যা ের্ক আউর্যার্ ুাঁক্ষেফার্দয অক্ষফবণাফ েুক্ষভ কীবার্ফ ফযাখ্যা কযর্ফ?  
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B.A. 5th Semester (General) Examination, 2020 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: DSE-IA (OR)   
Political History of the Modern Europe: 15th-18th Century  

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 ংখ্যাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 

যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 
2. Answer any Six of the following questions:                                5x6=30 

নীর্েয যম যকান ছয়ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ  
a) What were the chief attributes of the feudal political system? Were there any 

regional variations in this regard? 
াভন্তোক্ষেক যাষ্ট্র ফযফস্থায প্রধান বফক্ষষ্ট্য গুক্ষর কী? এর্ির্ে ক্ষক যকান অঞ্চক্ষরক বফক্ষেেয ক্ষছর?   

b) What were the main characteristics of the modern states? 
অধুক্ষনক যার্ষ্ট্রয প্রধান বফক্ষষ্ট্য গুক্ষর কী? 

c) Which events made the Civil War (1642-1649) in England imminent? 
যকান ঘিনাফরী আংরযার্েয েৃ মুদ্ধর্ক (১৬৪২-১৬৪৯) অন্ন কর্য েুর্রক্ষছর? 

d) What were the political and economic ideas of the Diggers? 
ক্ষিোযর্দয যােননক্ষেক এফং র্ণননক্ষেক ধযান ধাযনা কী ক্ষছর? 

e) Was religious conflict the sole cause for the Thirty year war? 
ধভণীয় দ্বন্দ্ব কী ক্ষেক্ষয ফছর্যয মুর্দ্ধয একভাে কাযণ ক্ষছর?  

f) Discuss the brief the political significance of the Treaty of Westphalia. 
ংর্ির্ র্য়স্টর্পক্ষরয়া েুক্ষিয যােননক্ষেক গুরুত্ব অর্রােনা কয।  

g) How did the Pitter the Great strength absolute monarchy in Russia? 
ক্ষিায দয যগ্রি কীবার্ফ যাক্ষয়ায় ক্ষনযঙু্ক যােেের্ক ক্ষিারী কর্যক্ষছর্রন?  

h) Would you say that the French Monarchy was absolute during the reign of Louis 
XV and Louis XVI? 
ঞ্চদ  যলাড় রুআ এয যােত্বকার্র পযাী যােেের্ক েুক্ষভ কী ক্ষনযঙু্ক যােেে ফরর্ফ?   
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2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
       নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ  

a) Write a short essay on political dimensions of feudal crisis in the 15th century 
Europe. 
ঞ্চদ ের্কয আউর্যার্য  াভন্তোক্ষেক ঙ্কর্িয  যােননক্ষেক ক্ষদর্কয  উয একক্ষি ংক্ষিপ্ত প্রফন্ধ 
যেনা কয।  

b) Discuss the contributions of Henry VII in buildings in New Monarchy in England. 
         আংরযার্েয নফয যােেে েঠর্ন প্তভ যনযীয  ফদান অর্রােনা কয। 

c)  What were the constitutional changes brought about in England between 1689 and 
1701? 
১৬৮৯ যর্র্ক ১৭০১ ক্ষিষ্ট্ার্েয ভর্ধয আংরার্ে কী ধযর্ণয াংক্ষফধাক্ষনক ক্ষযফেণন এর্ক্ষছর?  

d) What effect did the Thirty years war have on Spain? 
যের্নয উয  ক্ষেক্ষয ফছয মুর্দ্ধয কী প্রবাফ র্ড়ক্ষছর?   

e) Why did absolutist  State in France  fall  in crisis during the reign of  Louis XVI 
        যলাড় রুআ এয যােত্বকার্র ক্ষনযঙু্ক যাষ্ট্র ফ্রান্স যকন ংকর্িয ভর্ধয র্ড়ক্ষছর?  
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