
M.A. Part- I Examination, 2021 (CDOE) 

Subject: History 

Paper- III 

(South East Asia – nineteenth and twentieth centuries) 

Time: 2 Hours                                                                                                                                  Full Marks: 40 

The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

1st Half 
থম অধ 

1. Answer any one of the following questions.                                  15X1=15 
িন িলিখত িলর মেধ  য কান এক টর  উ র দাও।                                 ১৫X১=১৫      

             a. Discuss critically the role of AFPFL in the national movement of Burma. 
      েদেশর জাতীয়তাবাদী আে ালেন এ. এফ. িপ. এফ. এল. এর ভিমকার সমালচনামূলক আেলাচনা  

কর। 

     b. Discuss the main features of Paul Doumer’s administration in Vietnam. 
            িভেয়তনােম পল ডমােরর শাসনব াব ার ধান বিশ িল আেলাচনা কর। 

2. Answer any one of the following questions.                         5X1=5 
  িন িলিখত িলর মেধ  য কান এক টর  উ র দাও।                                      ৫X১=৫   
  a. Write a short note on Ho-Chi Minh. 

                     হা-িচ িমন এর উপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

       b. What was modern about the Sayasan’s Rebellion cf 1931? 
                      ১৯৩১ সােলর সায়াসান িবে ােহর আধুিনক  কী িছল? 

                                                                      2nd Half 
ি তীয় অধ 

     1. Answer any one of the following questions.                                     15X1=15 
         িন িলিখত িলর মেধ  য কান এক টর  উ র দাও।                                   ১৫X১=১৫      
         a. Discuss the stages of the Dutch Forward Movement in the nineteenth century. 
              ঊনিবংশ শতা ীেত ডাচ অ গিতর  পযায় িল আেলাচনা কর। 
         b. Discuss the background of the Straits Settlements in Malay. 
              মালেয় ণালী বে াব র পটভূিমকা আেলাচনা কর। 

    2. Answer any one of the following questions.                          5X1=5 
        িন িলিখত িলর মেধ  য কান এক টর  উ র দাও।                                        ৫X১=৫   
        a. Write a short note on Sarekat Islam. 
             সােরকাত ইসলাম -এর উপর এক ট সংি  ট কা লখ। 
        b. What do you know about the Resident System in Malay? 
             মালেয় রিসেড  বে াব  স ে  তিম কী জান? 


