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                                                                    Answer all the questions.                                          

 

UNIT I 

 

1. Answer any two of the following questions:                                                   (2x2)=4  

a) Who were the Samurai? 

            সামুরাই কারা ছিলেন ? 

b) Mention two educational institutions of  Meiji Japan. 

মমইজি িাপালনর দুটি ছিক্ষা প্রছিষ্ঠালনর নাম বে। 

c) What is Zaibatsu ? 

িাইবািসু ছক ? 

d) What is the importance of Rice Riot (1918) in the history of Japan? 

িাপালনর ইছিহালস ১৯১৮ সালের চাউে দাঙ্গার গুরুত্ব ছক ছিে ? 

e) Name two members of Lytton Commission. 

ছেিন কছমিলনর দুিন সদলসের নাম বে। 

f) What is Asiatic Monroe Doctrine? 

এছিয়ার মনলরা নীছি ছক ? 

g) Why and in which year did Japan leave League of Nations? 

মকন এবং কি সালে িাপান ছেগ অব মনিনস িোগ কলর ? 

h) What is  Kurai Tanima ? 

কুরাইিাছনমা ছক ? 



UNIT II  

 

2. Answer any one of the following questions:                                                      (1x6=6) 

a) Discuss the reasons behind the fall of Tokugawa Shogunate in Japan. 

িাপালন মিাকুগাওয়া মিাগুনিলের পিলনর কারনগুছে আলোচনা কর। 

b) Examine the importance of Commodore Perry’s expedition in opening up of Japan. 

িাপালনর উন্মুক্তকরলনর ছপিলন কলমাল ার মপছরর অছিযালনর গুরুত্ব পরীক্ষা কর। 

c) Review the Economic reforms of Meiji Japan. 

মমইজি িাপালনর অর্ থননছিক সংস্কারগুছে আলোচনা কর। 

d) Was the Sino-Japanese war of 1894-95 inevitable? 

১৮৯৪-৯৫ এর ছচন িাপান যুদ্ধ ছক অবিেম্ভাবী ছিে? 

e) Trace the background of the Washington Conference (1921-22). 

১৯২১-২২ সালের ওয়াছিংিন সলেেলনর  পিিূছম আলোচনা কর। 

f) “The 21 demands of Japan on China was basically economic” – Discuss. 

“ছচলনর উপর িাপালনর ২১ দফা দাবী ছিে মূেি অর্ থননছিক” – আলোচনা কর। 

 

                

UNIT III 

 

3.  Answer any one of the following questions:                                                 (1x10=10) 

a) Analyse the nature of Meiji restoration in Japan. 

িাপালন মমইজি পুনরুথ্বালনর প্রকৃছি আলোচনা কর। 

b) Discuss the main features of Japanese Constitution of 1889. 

১৮৮৯ সালের িাপালনর সংছবধালনর মূে ববছিষ্ট্েগুছে আলোচনা  কর। 

c) Analyse the background of Manchurian Crisis of 1931. 

১৯৩১ সালের মাঞু্চছরয়া সংকলির পিিূছম ছবলেষণ কর। 

d) “Japanese Imperialism was more situational than deliberate in nature” – Discuss. 

“িাপানী সাম্রািেবাদ ছিে যিিা না মেচ্ছাপ্রলণাছদি িার মচলয় মবছি পছরছিছিগি” – 

আলোচনা কর।  

       


