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B.A. 5th Semester (General) Examination, 2021(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। 

যীিাথণীর্দয মথাম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ত র্ফ। 
1. Answer any Six of the following questions:                                5x6=30 

নীর্েয যম যকান ছয়ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ  
a) Discuss any two factors behind the rise of feudalism in Europe. 

আউর্যার্ াভন্ততর্েয উদ্ভবের শ্চার্ত যম যকান দুক্ষি কাযণ অর্রােনা কয।    
b) State the main features of Humanism. 

ভানফতাফার্দয প্রধান বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর উর্েখ্ কয।   
c) What were the reasons for the Reformation Movement in Germany? 

জার্মানিবে ধভণংস্কায অর্দারর্নয কাযণগুক্ষর কী ক্ষছর?   
d) Discuss the characteristics of the ‘neo-merchant’ community in Europe.  

আউর্যার্ ‘নফয ফক্ষণক’ ম্প্রদার্য়য বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর অর্রােনা কয।   
e) Write in brief the impact of the Price Revolution in Europe.  

        আউর্যার্ ভূরয ক্ষফপ্লর্ফয প্রবাফ ংর্ির্ অর্রােনা কয। 
f) Write a brief note on the Scientific Revolution.  

ক্ষফজ্ঞান ক্ষফপ্লফ ম্পর্কণ একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যরখ্।  
g) How would you explain the origin of the Enlightenment in Europe? 

        আউর্যার্ জ্ঞানদীক্ষপ্তয উদ্ভেযক তুক্ষভ কীবার্ফ ফযখ্যা কযর্ফ? 
h) Write a short note on the features of capitalism. 

ধনতর্েয বফক্ষষ্ট্যগুক্ষরয উয একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যরখ্।  
2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
   নীর্েয যম যকান ক্ষতনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ  

a) What were the causes of the decline of feudalism in Western Europe?              
ক্ষশ্চভ আউর্যার্ াভন্ততর্েয তর্নয কাযণগুক্ষর কী ক্ষছর?  

b) Discuss the impact of the Renaissance on literature.  
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        াক্ষর্তযয উয যযর্নাাঁয প্রবাফ অর্রােনা কয। 
c) Write a note on the revival of trade and industry in sixteenth-century Europe. 

যলাড় তর্কয আউর্যার্ ক্ষল্প ও ফাক্ষণর্েযয ুনরুত্থার্নয উয একক্ষি ক্ষনফন্ধ যরখ্।  
d) What was the impact of the Agricultural Revolution in Europe? 

আউর্যার্ কৃক্ষল ক্ষফপ্লর্ফয প্রবাফ কী ক্ষছর?  
e) Explain the reasons behind the advent of Industrial Revolution in England.  

        আংরযার্ে ক্ষল্প ক্ষফপ্লর্ফয উদ্ভর্ফয কাযণগুক্ষর ফযাখ্যা কয।    
--------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



[3] 
 

B.A. 5th Semester (General) Examination, 2021(CBCS) 
Subject: History 

Paper: DSE-IA (OR)  
Political History 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। 

যীিাথণীর্দয মথাম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ত র্ফ। 
1. Answer any Six of the following questions:                                5x6=30 

নীর্েয যম যকান ছয়ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ  
a) Discuss briefly the impact of the expansion of trade and commerce on  

feudalism in Western Europe. 
ক্ষশ্চভ আউর্যার্ াভন্ততর্েয উয ফযফা-ফাক্ষণর্েযয ক্ষফস্তার্যয প্রবাফ ংর্ির্ অর্রােনা কয। 

b) How far was Charles V successful in strengthening his empire?  
ঞ্চভ োরণ তাাঁয াম্রােয ুদৃঢকযর্ণ কতখ্াক্ষন পর র্য়ক্ষছর্রন?  

c) Give a chronological account of the Thirty Years War. 
ক্ষি ফছর্যয মুর্েয একক্ষি কারানুক্রক্ষভক ক্ষফফযণ দাও। 

d) How did Louis XV strengthen absolute monarchy in France? 
কীবার্ফ ঞ্চদ রুআ ফ্রার্েয ক্ষনযঙু্ক যােতের্ক ক্ষিারী কর্যক্ষছর্রন?  

e) How did Frederick I transform Prussia from a duchy to a kingdom? 
প্রথভ যফ্রডাক্ষযক কীবার্ফ প্রাক্ষয়ার্ক ডাক্ষে যথর্ক যার্েয রূান্তক্ষযত কর্যক্ষছর্রন? 

f) How did Ivan IV establish Tsardom of Russia? 
েতুথণ আবান কীবার্ফ যাক্ষয়ায োযতে প্রক্ষতষ্ঠা কর্যক্ষছর্রন? 

g) How did Eleven Years Tyranny aggravate the crisis of Charles I?  
এগার্যা ফছর্যয বৈযান কীবার্ফ প্রথভ োরণর্য ংকির্ক ঘণীবূত কর্যক্ষছর? 

h) Explain the differences between the political ideologies of the Levellers and  
Diggers. 
যরর্বরায ও ক্ষডগাযর্দয যােননক্ষতক অদর্ণয ভর্ধয াথণকযগুক্ষর ফযাখ্যা কয। 

 
 
 
2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
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   নীর্েয যম যকান ক্ষতনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ  
a) Discuss the economic crisis of Europe in the fifteenth century. 

আউর্যার্ ঞ্চদ তাব্দীয থণননক্ষতক ংকি ম্পর্কণ অর্রােনা কয। 
b) Discuss the factors responsible for the emergence of Absolute state. 

ক্ষনযঙু্ক যার্েয উদ্ভর্ফয েনয দায়ী উাদানগুক্ষর অর্রােনা কয।  
c) What do you mean by Tudor Revolution? What changes did it bring in the  

political structure of England?   
ক্ষিউডয ক্ষফপ্লফ ফরর্ত কী যফাঝ? আংরযার্েয যােননক্ষতক কাঠার্ভার্ত এআ ক্ষফপ্লফ কী কী ক্ষযফতণন 
এর্নক্ষছর? 

d) How did the Treaty of Westphalia create a modern state system in Europe? 
ওর্য়স্টর্পক্ষরয়ায েুক্ষি কীবার্ফ আউর্যার্ অধুক্ষনক যােফযফস্থা প্রক্ষতষ্ঠা কর্যক্ষছর?  

e) Analyse the character of the Civil War of England. 
আংরযার্েয গৃমুর্েয েক্ষযি ক্ষফর্েলণ কয। 
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