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Question 1
Which year is considered by Toynbee as the beginning year of European Industrial Revolution?
টেয়নিবর মেত ইউেরাপীয় িশ

িব েবর সূচনা বষ কান টেক ধরা হয় ?

Question 2
In which European country the Industrial Revolution first took place?
ইউেরােপর কান দেশ িশ িব ব

থম সংঘ টত হয় ?

Question 3
Which economist described the transition of Britain from ‘take off’ to ‘self-sustained growth’?
কান অথনীিতিবদ ি েটেনর ' টক অফ' থেক ' স

সাসেটইনড

াথ' পেব

েবশ বণনা কেরন ?

Question 4
Which of the two industries contributed most in the Industrial Revolution of Britain?
ি েটেনর িশ িব েবর কান িশ

েয়র অবদান অপিরসীম ?

Question 5
In what way the ‘Enclosure movement’ influenced the Industrial Revolution in Britain?
গ

বাঁধন আে ালন িকভােব িশ

িব বেক

ভািবত কের ?

Question 6
Flying Shuttle, Carding machine, Spinning Jenny, Water frame are the machines used in
ি েটেন িশ িব েবর সমেয়

াইং শাটল, কািডং মিশন,

িনং জিন ও ওয়াটার

ম মিশন িল কান িশে

ব ব ত হত ?

Question 7
Who invented the machine ‘Waterframe’?
ওয়াটারে ম য ট ক আিব ার কেরন ?

Question 8
What the ‘Industrial Revolution’ stands for as an index?
িশ িব ব িকেসর সূচক ?

Question 9
At the time of Industrial Revolution which industry had a great influence on the entire British economy through ‘Backward linkage’ and ‘Forward linkage’?
িশ িব েবর যুেগ 'প

াদ সংেযাগ' এবং 'অ বত সংেযােগর' মাধ েম ি েটেনর সম

অথনীিতর উপর কান িশে র সািবক

ভাব দখা যায় ?

Question 10
Name the Central Bank of Britain.
ি েটেনর ক ীয় ব াে র নাম িক ?

Question 11
In 1651 the ‘Navigation Act’ was introduced by Britain to destroy the supremacy in international trade of a particular country. Name the country.
বেদিশক বািণেজ

কান দেশর একািধপত খব করার জন 1651 সােল ি েটন নৗ-আইন

ণয়ন কের ?

Question 12
What do you mean by Laissez-faire?
' লেজ- ফয়ার' বলেত িক বােঝন ?

Question 13
What is the meaning of the title ‘Shogun’ in the 16th century Japan?
ষাড়শ শতা ীর জাপােন ' শা ন' উপািধ বলেত িক বােঝন ?

Question 14
What is the previous name of Tokyo, the capital of Japan?
জাপােনর রাজধানী টািকওর আেগর নাম িক িছল ?

Question 15
In which year the Meiji rule was restored in Japan?
কান ী াে

মই জ শাসনব ব া জাপােন পুনঃ িত ত হয় ?

Question 16
In 1854, the closed economy Japan had opened up two harbours for American trade after she entered into an agreement with America at the initiative of an
American. Name him.
1854 সােল ব

অথনীিতর জাপান আেমিরকার সে

বািণেজ র জন দু ট ব র উ ু

িক ?

Question 17
Under Tokugawa rule, the ‘Military Administrators’ were called
তাকুগাওয়া শাসেন জাপােন সামিরক শাসকবেগর নাম িক িছল ?

Question 18
In view of the ‘Communism’ in China, what is meant by ‘Communes’?

কের। আেমিরকার সে

এই চ

েত সাহায কেরন একজন আেমিরকান। তাঁর নাম

চীেন কিমউিনজেমর পিরে ি

েত 'কিমউনস্' কােক বেল ?

Question 19
The duty of the environment is to …………… the waste produced as a by-product of the economic activity of production.
পিরেবেশর কাজ হল অথৈনিতক

য়ায় সৃ বজ পদাথ ............... করা।

Question 20
In the case of renewable wealth, suppose the rate of planting of a particular type of tree is greater than the rate of felling of such trees, then the result will be
পুনগঠনেযাগ স

েদর

ে

ধরা যাক কােনা এক ধরেনর গাছ কেট নওয়া হেল, তার থেক সই গাছ লাগােনার হার যিদ বিশ হয় তাহেল তার ফল হেব

Question 21
Which one of the following is exhaustible wealth?
িনে র কান ট িনঃেশষেযাগ স

দ ?

Question 22
If the pollution level is to be confined within a certain limit, the least costly method is
এক ট িনিদ পিরমােণর মেধ দূষণেক রাখেত হেল কান প িতেত সবােপ

া কম খরচ হেব ?

Question 23
174 countries decided to bring down the carbon dioxide emission to 1990 level within 2000 at the Earth Summit held in
'আথ সািমেট' কাবন ডাইঅ াইড উদগীরেণর মা া 2000 ী াে র মেধ 1990 এর মা ায় নািমেয় আনার িস া

নয় 174 ট দশ। এই সে লন কাথায় অনু ত হয় ?

Question 24
To stop ‘Acid rain’, it is necessary to reduce production of
অ ািসড বৃ

ব

করার জন উৎপাদন াস করা

েয়াজন

Question 25
The export will be controlled by the Govt. if
র ানীর উপর সরকােরর িবিধিনেষধ আসেত পাের কখন ?

Question 26
In which of the following situations an international understanding in respect of pollution control is possible?
িনে র কান অব ায় পিরেবশ িনয় ণ িবষেয় আ জািতক সমেঝাতা হওয়া স ব ?

Question 27

Which gas is responsible for the depletion of ‘Ozone layer’?
কান গ াস ওেজান

েরর অব

েয়র জন দায়ী ?

Question 28
Which gas is termed as ‘Greenhouse gas’?
কান গ াসেক

ীণহাউস গ াস বেল ?

Question 29
The root cause of ‘Acid Rain’ is
অ ািসড বৃ র মূল কারণ িক ?

Question 30
When the average sea level will rise and all the low lands of Earth will be flooded and the islands will be inundated?
কখন সমু পৃে র গড় উ

তা বেড় িগেয় ভূ পৃে র নীচ

ান িল

ািবত হেত পাের এবং ীপ িল ডেব যেত পাের ?

Question 31
Which economist prepared the index for industrial production of Britain and observed that in 1780 the annual rate of industrialisation exceeded 2%?
কান অথনীিতিবদ ি েটনার িশে াৎপাদেনর সূচক তরী কেরন এবং 1780 সােল পযেপ

ণ য এই িশে া য়েনর বািষক হার 2% ছািড়েয়েছ ?

Question 32
According to W.W. Rostow, in which time span the foundation stone of modern society in Britain was laid down?
ডি উ. ডি উ. রসেটার মেত কান সময়কােল ি েটেন আধুিনক সমােজর িভি

র

Question 33
Why industrial revolution did not take place in France?
াে

িশ িব ব না হওয়ার

ধান কারণ িক ?

Question 34
During which century the proletariat class emerged in England?
কান শতা ীেত ইংল াে

“

ােলতািরয়াত”

ণীর উ ব হয় ?

Question 35
Which industry was the pioneer in the industrial revolution of Britain?
ি েটেন িশ িব েবর সূচনা হয় কান িশে

?

Question 36
Who invented the steam engine, the nerve centre of British industrial revolution?
ি েটেনর িশ িব েবর

াণেক

বা

চািলত ই

ন ক আিব ার কেরন ?

ািপত হেয়িছল ?

Question 37
What was the advantage of Britain for which she became the pioneer in industrial revolution among the European countries?
কান সুিবধার ফেল ি েটন সম

ইউেরােপর মেধ িশ িব েব অ ণী ভূ িমকা পালেন স

ম হয় ?

Question 38
Who invented “spinning jenny” for British cotton textile industry?
ি টশ ব িশে র জন “

িনং জিন” ক আিব ার কেরন ?

Question 39
Which instrument was the combined form of “spinning jenny” and “water frame”, that was invented and used in British cotton textile industry?
ি টশ ব িশে

ব বহােরর জন এমন কান্ য

আিব ৃ ত হয় য ট “

িনং জিন” এবং “ওয়াটার

ম”-এর িমিলত েপ ?

Question 40
In 1828, there was an invention to reduce the cost of fuel in the production process of British iron industry. As a result, the price of British iron became the
lowest in the world. Who was the inventor?
1828 সােল ি েটেনর লৗহিশে

ালানীর খরচ বাঁচােনার জন এক আিব ার হয়, যার ফেল িব

বাজাের ি টশ লাহার দাম নূ নতম হয় । আিব ারেকর নাম িক ?

Question 41
During British industrial revolution, the construction of railways increased the “social savings”. What do you mean by “social savings”?
ি েটেনর িশ িব েবর সময় রলপথ িনমােণর ফেল “সামা জক স য়” বেড় িগেয়িছল । এই “সামা জক স য়” কােক বেল ?

Question 42
The “Enclosure movement” got accelerated during the industrial revolution in Britain. What do you mean by “Enclosure movement”?
ি েটেনর িশ িব েবর সময় গ

বাঁধন আে ালন গিত পেয়িছল । এই গ

বাঁধন আে ালন কােক বেল ?

Question 43
During the British industrial revolution why the capital/output ratio decreased?
ি েটেনর িশ িব েবর সময় মূলধন / উৎপাদন অনুপাত কেম িগেয়িছল কন ?

Question 44
In order to widen the scope of international trade, Britain followed an aggressive trade policy. Name the first official enactment in 1651 in this regard.
বািণজ

সােরর জন ি েটন আ াসী বািণজ নীিত

বতন কের । 1651 সােল এজন

থম সরকারী আইন টর নাম িক ?

Question 45
Under the Tokugawa rule in Japan, what was the name of the local ruler of feudal aristocrats?
তাকুগাওয়া শাসেন জাপােন সাম তাি ক অিভজাতেদর

ানীয় শাসকেদর নাম িক িছল ?

Question 46
Under the Tokugawa rule in Japan, what was the name of the National Govt.?
তাকুগাওয়া শাসেন জাপােন জাতীয় সরকারেক িক নােম ডাকা হাত ?

Question 47

Under the Meiji rule in Japan, Zaibatsu was the non-Govt. association formed by a few business tycoons. Who was the first and most powerful business
tycoon in Zaibatsu?
জাপােন মই জ শাসেন বসরকারী

ে

অ সংখ ক বড় ব বসায়ীেদর ারা গ ঠত সংগঠন িছল ‘জাইবাৎসু’ । এই জাইবাৎসুর মেধ

থম ও

Question 48
What was “Yasuda” under the Meiji rule in Japan?
জাপােন মই জ শাসেন “ইয়াসুদা” িক ?

Question 49
What is the other name of Nurkse-Eckaus strategy which was adopted in the economic development of the Chinese economy?
চীেনর অথৈনিতক উ য়েন ব ব ত নাকস-এ াউস (Nurkse-Eckaus) কৗশেলর অন নাম িক ?

Question 50
When Globalisation as an economic reform started in China?
কান সাল থেক চীেন অথৈনিতক সং ােরর এক ট পব িহসােব িব ায়ন (Globalisation)

হয়

Question 51
The amount of pollution created by the economic activity depends on which of the following?
অথৈনিতক

য়াকলােপর মাধ েম সৃ বজ পদাথ কতটা পিরমােণ দূষণ সৃ

করেব তা নীেচর কান টর উপর িনভর করেব ?

Question 52
Which one of the following is renewable wealth?
নীেচর কান ট পূনগঠনেযাগ স

দ?

Question 53
Which one of the following is non-exhaustible wealth?
নীেচর কান ট অিনঃেশষেযাগ স

দ?

Question 54
What is the equilibrium condition for extraction of exhaustible natural wealth in a perfectly competitive market?
পূণ

িতেযািগতার বাজাের িনঃেশষেযাগ

াকৃিতক স

দ িন ষেণর ভারসাম অব ার শত ট িক ?

Question 55
Which one of the following is considered as a world wide pollution?
নীেচর কান ট িব ব পী দূষণ বেল পিরিচত ?

Question 56
Which pollutant develops high concentration in atmosphere once it is exposed ?
নীেচর কান ট

Question 57

াকৃিতক পিরেবেশ পু ীভবনশীল দূষক ?

ধান ক ?

In a perfectly competitive market, to determine the desirable amount of production of a polluting product or, to determine the desirable amount of the pollution
which equilibrium condition is followed?
কান পূণ

িতেযািগতার বাজাের দূষণ সৃ কারী উৎপাদেনর কাম পিরমাণ বা কাম পিরমাণ দূষেণর মা া ি র করেত কান ভারসাম শত পালন করা হয় ?

Question 58
Environmental goods which have use value but their markets are non-existent, eg., Forest Safari; in order to find out the demand curve for such goods which
theory of the following is used?
পিরেবশ সং

া

য সব ব র ব বহািরক মূল আেছ অথচ বাজােরর অ

নই যমন অরণ

মণ ; এই ধরেনর ব র চািহদােরখা িন পণ করেত নীেচর কান ত

ট

ব বহার করা হয় ?

Question 59
Those poor countries who have been able to come out of the vicious cycle of poverty, the “Environmental Kuznets Curve” for them showing the relationship
between the rate of increase in per capita income and the rate of qualitative improvement in environment over time, will be represented by which one of the
following curve?
য সম

দির

দশ অথৈনিতক উ য়েনর সাহােয দু চে

ণগত মােনর পিরবতেনর স

র বাইের আসেত স

ম হেয়েছ, তােদর

ে

সমেয়র সােপে

মাথািপছ আয় বৃ

র হার আর পিরেবেশর

ক অথাৎ পিরেবশগত কুজেনটস্ রখা নীেচর কান রখা টর মেতা দখেত ?

Question 60
Scientists have observed through research that if the amount of carbon dioxide concentration becomes double in the atmosphere, the average temperature of
the earth rises. Which one of the following temperature rise will be most likely?
িব

ানীরা গেবষণা কের দেখেছন য বায়ুম েল কাবন ডাইঅ াইেডর ( CO ) পিরমাণ ি

সমান হওয়ার স াবনা ?

ণ হেল পৃিথবীর গড় তাপমা া বৃ

পায় । এই বৃ

নীেচর কান টর সে

