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F.M. 40
The figures in the margin indicate full marks.

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

ন

া

সংখ া িল

ে র পূণ মােনর িনেদশক। পরী

1. Answer any five of the following questions:
য কােনা পাঁচ ট

ে র উ র দাও :

a) What do you mean by Renaissance?
নবজাগরণ বলেত L£ বাঝ ?

b) What was closed door economy?
ার অথনীিত L£?
c) What is Black Death?
কৃ মৃত

L£?

d) What is humanism?
মানবতাবাদ L£?
e) Write the names of two paintings of Michelangelo.
িমেচল এে েলার দু ট ছিবর নাম লখ।
f) What is enclosure system?
ব নী থা L£?
g) What is indulgence?
মু

প

L£?

h) What is Anabaptism?

AÉ¡e¡ব াপ টসম L£?

াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব।

2×5=10

P.T.O
2. Answer any four of the following questions:
য কােনা চার ট

ে র উ র দাও :

5X4=20

a) Write a short note on the commercial revolution of 16th century.
ষাড়শ শতেকর বািনজ িব েবর উপর এক ট ট কা লখ।
b) What do you understand by Proto - Industrialization?
আিদ – িশ ায়ন বলেত তিম L£ বাঝ?
c) What was the impact of Scientific Revolution on the economy of 16th Century Europe?
ষাড়শ শতেকর ইউেরাপীয় অথনীিতেত িব

ান িব েবর

ভাব িক প িছল?

d) Discuss the reformation movement of Germany under Martin Luther.
মা টন লুথােরর নতৃে

জামািনেত ধমসং ার আে ালন আেলাচনা কর।

e) How did modern state system emerge in Europe on the basis of Treaty of Westphalia?

ওেয়

েফিলu¡র শাি চ

র উপর িভি

কের ইউেরােপ কীভােব আধুিনক রা

ব ব া গেড় উেঠিছল ?

f) Discuss the character of English Civil War.
ইংল াে র গৃহযুে র চির

আেলাচনা কর।

3. Answer any one of the following questions:
য কােনা এক ট

ে র উ র দাও :

a) Write an essay on Renaissance Art.
রেনসাঁ িশ কলার উপর এক ট িনব

লখ।

b) Analyze the background of the Glorious Revolution.
গৗরবময় িব েবর পটভূ িম আেলাচনা কর।

10×1=10

