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SECTION A – INTERNAL (Total 5 Marks) 

 

1. Attempt any five questions: (5x1=5) 

 

a) What do you understand by Malthusian crisis? 

 

b) When was the Treaty of Westphalia signed?  

c) What is meant by the 'Long Parliament'?  

d) Name a person involved with the Printing Revolution in Europe. 

e) Name the book authored by Sir Isaac Newton. 

f) Name any one factor responsible for the Industrial Revolution in England. 

 

 

SECTION B – THEORY (TOTAL – 32 Marks) 

 

2. Attempt any two questions (2x6=12) 

 

a)  Discuss very briefly John Locke’s thought on state. 

b) Discuss the role of Louis XIV as a despotic ruler.  

c) What is Enlightenment? 

 

d) Define Copernican Revolution.  

 

      3.   Attempt any one question (1x20=20) 

         a) Analyse the nature and impact of the 17th century crisis in Europe.  

        b) Discuss the causes of the 'Thirty Years' War'. What was the significance of this 
war?  



c) Assess the impact of the Printing Revolution on European society. How far did it influence 

the Reformation Movement of the 16th century? 

d) How far was the Scientific Revolution an intellectual descendant of the Renaissance? 

 

 

 

 

SECTION C - TUTORIAL (8 MARKS) 

 

 

 4) Attempt any one question (1x8=8 Marks) 

 

a) How did Robert Brenner explain the transition from feudalism to capitalism in 

Europe? 

b) What were the causes of the conflict between King James I and the 
Parliament in England?  

c) How far did the Military Revolution revolutionize warfare or proletarianize it? 

 

d) How did the discovery of the New World affect European economy? 

 

 

Bengali Version 

SECTION A – INTERNAL (Total 5 Marks) 

 

১। যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (১ x ৫) 

 ) ‘ম্যোলথুসীয় সং ি’ বলশ্নে ক  যবোঝ? 

খ) ওশ্নয়স্টফোকলয়োর চুক্তি  শ্নব হয়?  

গ) দীর্ ঘ পোল ঘোশ্নম্ন্ট বলশ্নে ক  যবোঝ?  

র্) ইউশ্নরোশ্নপর ম্ুদ্রণ কবপ্লশ্নবর সশ্নে জকিে য োন এ জশ্ননর নোম্ যলখ।  

ঙ) কনউিশ্ননর রকচে এ টি বইশ্নয়র নোম্ যলখ।  

চ) ইংলযোশ্নের কিল্প কবপ্লশ্নবর য োন এ টি  োরণ উশ্নেখ  র।  

 

 

SECTION B – THEORY (TOTAL – 32 Marks) 

 



২। যে য োন দুটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (২ x ৬=১২) 

  ) অকে সংশ্নেশ্নপ জন লশ্ন র রোষ্ট্রকচন্তোর ধোরণো দোও। 

খ) স্বৈরেোকি  িোস  কহসোশ্নব চেুদঘি লুইশ্নয়র ভূকম্ ো কনণ ঘয়  র।       

গ) জ্ঞোনদীকির েুগ বলশ্নে ক  যবোঝোয়?  

র্) য োপোরকন োন কবপ্লব ক ? 
 

  

৩) যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (১ x ২০=২০)   

 ) ইউশ্নরোশ্নপ সিদি িেশ্ন র সং শ্নির প্র ৃকে ও ফলোফল আশ্নলোচনো  র।  

খ) কেকরি বছর বযোপী েুশ্নের  োরণগুকল আশ্নলোচনো  র। এই েুশ্নের গুরুত্ব ক  কছল?   

গ) ইশ্নউরোপীয় সম্োজ ম্ূদ্রণ কবপ্লশ্নবর ফশ্নল  শ্নেোিো প্রভোকবে হশ্নয়কছল? য োিি িশ্নে র ধম্ ঘ 

সংস্কোর আশ্নদোলন এর ফশ্নল  শ্নেোিো প্রভোকবে হশ্নয়কছল? 

র্) কবজ্ঞোন কবপ্লব য   শ্নেোিো যরশ্ননসো াঁর যেোগয উত্তরসূকর বলো েোয়? 

 

 

SECTION C - TUTORIAL (8 MARKS) 

 

 

৪) যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (১ x ৮=৮) 

 ) রবোিঘ যেনোর ক ভোশ্নব সোম্ন্তেি যথশ্ন  ধনেশ্নি উত্তরণশ্ন  বযোখযো  শ্নরশ্নছন? 

খ) অষ্টোদি িেশ্ন র ইংলযোশ্নে রোজো প্রথম্ যজম্শ্নসর সোশ্নথ পোল ঘোশ্নম্শ্নন্টর কবশ্নরোশ্নধর  োরণগুকল 

ক  কছল?   

গ) সোম্কর  কবপ্লব ক  সোধোরণ সম্ররীকের সোম্কি  উন্নয়ন র্টিশ্নয়কছল নোক  েোর অবনম্ন 

র্টিশ্নয়কছল? 

র্) কনউ ওয়োশ্নডঘর আকবষ্কোর ইউশ্নরোশ্নপর অথ ঘনীকেশ্ন   শ্নেোিো প্রভোকবে  শ্নরকছল? 


