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1. Which year is considered by Toynbee as the beginning year of European Industrial Revolution? 

টয়েনবির ময়ে ইউয়রোপীে বিল্পবিপ্লয়ির সূচনো ির্ষ কেোনটিয়ে ধরো হে ? 

2. In which European country the Industrial Revolution first took place? 

ইউয়রোয়পর কেোন কেয়ি বিল্পবিপ্লি প্রথম সংঘটিে হে ? 

3. Which economist described the transition of Britain from ‘take off’ to ‘self-sustained growth’? 

কেোন অথষনীবেবিে বিয়টয়নর ‘কটে অফ’ কথয়ে ‘কসল্ফ সোসয়টইনড্ করোথ’ পয়িষ প্রয়িি ির্ষনো েয়রন ? 

4. Which of the two industries contributed most in the Industrial Revolution of Britain? 

বিয়টয়নর বিল্পবিপ্লয়ি কেোন বিল্পদ্বয়ের অিেোন অপবরসীম ? 

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

গবিিোাঁ ধন আয়দোলন বেভোয়ি বিয়টয়ন বিল্পবিপ্লিয়ে প্রভোবিে েয়র ? 

6. Flying Shuttle, Carding machine, Spinning Jenny, Water frame are the machines used in 
Industrial Revolution in Britain in 

বিয়টয়ন বিল্পবিপ্লয়ির সময়ে ফ্লোইং িোটল, েোব ষ্ ং কমবিন, বিবনং কেবন ও ওেোটোর কেম কমবিনগুবল কেোন বিয়ল্প িযিহৃে হ’ে ? 

7. Who invented the machine ‘Waterframe’? 
ওেোটোরয়েম যন্ত্রটি কে আবিষ্কোর েয়রন ? 

8. What does the ‘Industrial Revolution’ stand for as an index? 

 বিল্প বিপ্লি বেয়সর সূচে ? 

9. At the time of Industrial Revolution which industry had a great influence on the entire British 

economy through ‘Backward linkage’ and ‘Forward linkage’? 

বিল্পবিপ্লয়ির যুয়গ ‘পশ্চোে সংয়যোগ’ এিং ‘অরিেী সংয়যোয়গর’ মোধযয়ম বিয়টয়নর সমর অথষনীবের উপর কেোন বিয়ল্পর সোবিষে প্রভোি কেখো 

যোে ? 

10. Name the Central Bank of Britain. 

বিয়টয়নর কেন্দ্রীে িযোয়ের নোম বে ? 

11. In 1651 the ‘Navigation Act’ was introduced by Britain to destroy the supremacy in 

international trade of a particular country. Name the country. 
বিবেবিে িোবর্য়েয কেোন কেয়ির এেোবধপেয খিষ েরোর েনয 1651 সোয়ল বিয়টন কনৌ-আইন প্রর্েন েয়র ? 

12. What do you mean by Laissez-faire? 

‘কলয়ে-কফেোর’ িলয়ে বে কিোয়েন ? 

13. What is the meaning of the title ‘Shogun’ in the 16th century Japan? 

কর্োড়ি িেোব্দীর েোপোয়ন ‘কিোগুর্’ উপোবধ িলয়ে বে কিোয়েন ? 

14. What is the previous name of Tokyo, the capital of Japan? 

েোপোয়নর রোেধোনী কটোবেওর আয়গর নোম বে বিল ? 

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

কেোন খ্রীষ্টোয়ব্দ কমইবে িোসন িযিস্থো েোপোয়ন পুনঃ প্রবেবিে হে ? 



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 সোয়ল িদ্ধ অথষনীবের েোপোন আয়মবরেোর সয়ে িোবর্য়েযর েনয দুটি িদর উনু্মক্ত েয়র । আয়মবরেোর সয়ে এই চুবক্তয়ে সোহোযয েয়রন 

এেেন আয়মবরেোন । েোাঁ র নোম বে ? 

17. Under Tokugawa rule, the ‘Military Administrators’ were called 

কেোকুগোওেো িোসয়ন েোপোয়ন সোমবরে িোসেিয়গষর নোম বে বিল ? 

18. In view of the ‘Communism’ in China, what is meant by ‘Communes’? 
চীয়ন েবমউবনেয়মর পবরয়প্রবিয়ে ‘েবমউনস্’ েোয়ে িয়ল ? 

19. The duty of the environment is to ……………  the waste produced as a by-product of the 

economic activity of production. 

পবরয়িয়ির েোে হল অথষননবেে প্রেৃেোে সৃষ্ট িেষ য পেোথষ ........................ েরো ।  

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 ............... . 

পুনষগঠনয়যোগয সম্পয়ের কিয়ে ধরো যোক্ কেোন এে ধরয়নর গোি কেয়ট কনওেো হয়ল, েোর কথয়ে কসই গোি লোগোয়নোর হোর যবে কিবি হে 

েোহয়ল েোর ফল হয়ি ........................ । 

21. What is exhaustible wealth? 

বনঃয়ির্য়যোগয সম্পে ¢L? 

22. If the pollution level is to be confined within a certain limit, the least costly method is ........ . 

এেটি বনবেষ ষ্ট পবরমোয়র্র ময়ধয দূর্র্য়ে রোখয়ে হয়ল কেোন পদ্ধবেয়ে সিষোয়পিো েম খরচ হয়ি ? 

23. 174 countries decided to bring down the carbon dioxide emission to 1990 level within 2000 at 

the Earth Summit held in ............... . 

‘আথষ সোবময়ট’ েোিষন ্োইঅক্সোই্ উদ্গীরয়র্র মোেো 2000 খ্রীষ্টোয়ব্দর ময়ধয 1990-এর মোেোে নোবময়ে আনোর বসদ্ধোন্ত কনে 174  টি কেি । 

এই সয়েলন কেোথোে অনুবিে হে ? 

24. To stop ‘Acid rain’, it is necessary to reduce production of ............... . 

অযোবস্ িৃবষ্ট িন্ধ েরোর েনয বেয়সর উৎপোেন হ্রোস েরো প্রয়েোেন ? 

25. The export will be controlled by the Govt. if 

রপ্তোনীর উপর সরেোয়রর বিবধবনয়র্ধ আসয়ে পোয়র েখন ? 

26. In which of the following situation an international understanding in respect of pollution 

control is possible? 

বনয়ের কেোন অিস্থোে পবরয়িি বনেন্ত্রর্ বির্য়ে আন্তেষ োবেে সময়েোেো হওেো সম্ভি ? 

27. Which gas is responsible for the depletion of ‘Ozone layer’? 

কেোন গযোস ওয়েোন স্তয়রর অিিয়ের েনয েোেী ? 

28. Which gas is termed as ‘Green House gas’? 

কেোন গযোসয়ে রীনহোউস গযোস িয়ল ? 

29. The root cause of ‘Acid Rain’ is 

অযোবস্ িৃবষ্টর মূল েোরর্ বে ? 

30. When the average sea level will rise and all the low lands of Earth will be flooded and the 

islands will be inundated? 

েখন সমুদ্র পৃয়ির গড় উচ্চেো কিয়ড় বগয়ে ভূপৃয়ির নীচু স্থোনগুবল প্লোবিে হয়ে পোয়র এিং দ্বীপগুবল ্ুয়ি কযয়ে পোয়র ? 

 


