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B.A. 4th Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS) 
Subject: History 
Paper: CC-VIII 

Rise of Modern West-II (17th & 18th Centuries) 
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 ংখ্যাগুক্ষ পূণণমান ক্ষনর্দণলক। 
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 

1. Answer any ten of the following questions, each in more than one sentence:   2x10=20                            
ক্ষনম্নক্ষক্ষখ্ে প্রশ্নগুক্ষর মর্যয যয যকান দলক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও। প্রক্ষেক্ষি উত্তর একাক্ষযক বার্কয ওয়া চাই।   

a) What was the nature of the demographic crisis in 17th Century Europe? 
সপ্তদশ শতকের ইউকরোকের জনসংখ্যোগত সংেকের স্বরূে েী ছিল? 

b) What do you mean by pure despotism and impure despotism? 
ছিশুদ্ধ স্বস্বরতন্তর্ ও অছিশুদ্ধ স্বস্বরতন্ত্র িলকত তুছি েী বিোঝ? 

c) What was the main impact of the little ice age in Europe? 
ইউকরোকে little ice age-এর িূল প্রভোি েী ছিল? 

d) What changes did the Treaty of Westphalia bring about on the German territories? 
ওকেস্টকেছলেোর চুছি জোিমোন ভূখ্কে েী েছরিতমন একনছিল? 

e) What do you mean by Second Stuart Despotism? 
ছিতীে সু্টেোেম স্বস্বরতন্ত্র িলকত তুছি েী বিোঝ? 

f) What was the ‘Bill of Rights’?  
‘ছিল অে রোইেস্’ েী? 

g) What is meant by Proto-industrialization? 
আছদ-ছশল্পোেন (Proto-industrialization) িলকত েী বিোঝোে? 

h) What was ‘Great Contract’? 
‘বেে েন্ট্রোক্ট’ েী ছিল? 

i) What do you mean by laissez faire economy? 
বলকসকেেোর অর্মনীছত িলকত তুছি েী বিোঝ? 

j) Who was Galileo? In which university did he teach? 
গযোছলছলও বে ছিকলন? ছতছন বেোন ছিশ্বছিদযোলকে অধ্যোেনো েরকতন? 

k) What was the Council of States? 
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েোউছিল অি বস্টট্স েী?  
l) Who were known as Levellers in England? 

ইংলযোকের ইছতহোকস েোরো বলকভলোর নোকি েছরছচত ছিকলন? 
m) What do you mean by the Short Parliament? 

সংছিপ্ত েোলমোকিন্ট িলকত তুছি েী বিোঝ?   
n) What is the Holy Trinity of Locke? 

জন লে েছর্ত জনগকের ছতনছে েছিত্র অছধ্েোর েী েী? 
o) What do you mean by Enlightened Despotism? 

        আকলোছেত িো জ্ঞোনদীপ্ত স্বস্বরতন্ত্র িলকত েী বিোঝ? 
2. Answer any four of the following questions:                             5x4=20                    

       নীর্চর যয যকান চারক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ   
a) What was the nature of the social crisis in 17th Century Europe? 

সপ্তদশ শতকের ইউকরোকের সোিোছজে বিকত্র সংেকের স্বরূে েী ছিল? 
b) How would you explain the origin of Enlightened Despotism in Europe? 

ইউকরোকে জ্ঞোনদীপ্ত স্বস্বরতকন্ত্রর উদ্ভিকে তুছি েীভোকি িযোখ্যো েরকি? 
c) Did the Eleven Years Tyranny in the history of England aggravate the crisis of 

Charles? 
ইংলযোকের ইছতহোকস এগোকরো িিকরর স্বস্বরতন্ত্র েী চোকলমকসর সংেেকে ঘনীভূত েকরছিল? 

d) Explain the relation between Demographic Revolution and Industrial Revolution in 
England.   
ইংলযোকে জনসংখ্যো ছিপ্লি ও ছশল্পছিপ্লকির সম্পেম িযোখ্যো ের। 

e) Why is the Revolution in 1688 in England called ‘Glorious Revolution’? 
ইংলযোকের ১৬৮৮ ছিষ্টোকের ছিপ্লিকে বেন ‘বগৌরিিে ছিপ্লি’ িলো হে? 

f) Did the theory of Nicholas Copernicus initiate a revolutionary change in the 
practice of Astronomy in Europe? 
ইউকরোকে বজযোছতছিমজ্ঞোন চচমোর বিকত্র ছনকেোলোস বেোেোরছনেোকসর তত্ব েী বেোন স্বিপ্লছিে েছরিতমন      
একনছিল?  

3. Answer any two of the following questions:                             10x2=20                   
        নীর্চর যয যকান দুক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ   

a) Do you think that the political causes were more important than the religious ones 
for the outbreak of the Thirty Years War (1618-1648)? 
তুছি েী িকন ের বে ধ্িমীে েোরে অকেিো রোজননছতে েোরে ‘ছত্রশির্মিযোেী েুকদ্ধর’ (১৬১৮-১৬৪৮) 
ছেিকন অছধ্ে গুরুত্বেূেম ছিল? 
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b) Explain the difference between the political ideologies of the Levellers and the 
Diggers in 17th Century England. 
সপ্তদশ শতকের ইংলযোকে বলকভলোর ও ছিগোরকদর িকধ্য রোজননছতে িতোদশমগত েোর্মেয িযোখ্যো কর।  

c) What were the constitutional changes brought about in England between 1689 and 
1701? 

        ১৬৮৯ বর্কে ১৭০১ ছিষ্টোকের িকধ্য ইংলযোকে েী ধ্রকনর সোংছিধ্োছনে েছরিতমন সোছধ্ত হকেছিল? 
d) Write a short essay on the political thoughts of Thomas Hobbes. 

        েিোস হিকসর রোজননছতে ছচন্তোধ্োরো ছির্কে এেছে সংছিপ্ত প্রিন্ধ বলখ্।  
……………… 

  
 
 
 
 
 
 

 
 


