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1. What was the name of the first dynasty in China?  

 চীনের প্রথম রাজবংনের োম কি কিল?  

2. Which was most important unit in Chinese society according to Confucius? 

 িেফুকিয়ানির মনে চীো িমানজর িবনচনয় গুরুত্বপূর্ণ এিি কি কিল?  

3. Who was the founder and first Shogun of the Kamakura Shogunate of Japan?  

 কি জাপানের িামাকুরা কোগুনেনের প্রথম প্রকেষ্ঠাো কোগুে কিনলে? 

4. In which year, the Meiji Constitution was implemented?  

 কিাে বির কমইকজ িংকবধাে িার্ণির হনয়কিল? 

5. 
Which two religions came to china along the Silk Road?  

 কিাে দুটি ধমণ কিল্ক করাড ধনর চীনে প্রনবে িনরকিল?  

6. How many division was in early Chinese society?  

 প্রাচীে চীো িমাজ িয়টি ভানে কবভক্ত কিল?  

7. What is the religion of largest number of people of Japan?  
 জাপানের িবনচনয় কবেী িংখ্যি কলানির ধমণ কি?  

8. In which year Japan attaced Manchuriya?  

 কিাে বির জাপাে মাঞু্চকরয়া আক্রমর্ িনরকিল?  

9. Which city has been famous for Cotton is known as Manchester of Japan? 
 বনের জেয কবখ্যাে কিাে েহরটি জাপানের মযানঞ্চস্টার োনম পকরকচে? 

10. What trade route connected China with the western countries? 

 কিাে বাকর্কজযি রাস্তা চীনের িনে পকিমী কেেগুনলা িংরু্ক্ত িনরনি?  

11. Who won the first Opium War (1839–42)?  
 প্রথম আকফনমর রু্দ্ধ (1839-42) কি জয়ী হনয়কিল?  

12. When the ‘Treaty of Shimonoseki’ was signed between China and Japan? 
 চীে এবং জাপানের মনধয িনব 'কেনমানোোকির িকি' স্বাক্ষকরে হয়? 

13. When did Boxer Rebellion start in China? 
 চীনে বক্সার কবনরাহ িনব শুরু হয়? 

14. 
Who wrote the book ‘The Rise of Modern China’(1985) ? 

 ‘The Rise of Modern China’ (1985) বইটি িার কলখ্া? 

15. 
 Which anti-foreign Movement of china weaken the 'Chinese Qing Dynasty'? 

 কিাে চীনের কবনেেী-কবনরাধী আনদালে 'চীো কিয়ং রাজবংেনি' দুবণল িনরকিল?  

16. Which was the capital city of the Tokugawa Shogunate Government? 



 কিােটি েকুোওয়া কোগুনেে িরিানরর রাজধােী েহর কিল? 

17. Who was Japan’s emperor during the World War-II? 

 কিেীয় কবশ্বরু্নদ্ধর িময় জাপানের রাজা কি কিনলে? 

18. What item did peasants give to the samurai and daimyo in exchange for protection in Japan?  

 জাপানের িৃষিরা কেনজনের িুরক্ষার জেয িযামুরাই ও োইকমওনের িী োে িরনেে? 

19. Why Sun Yat-Sen was well known in China? 

 চীনে িী জেয িাে-ইনয়াৎ-কিে বহুল পকরকচে কিনলে?  

20. What was ‘Kuomintang’ in Chinese history? 

 চীনের ইকেহানি 'কুনয়াকমংোং'  িী কিল? 

21. Who was the Chinese communist leader defeated the Nationalists? 

 কিাে চীো িকমউকেস্ট কেো জােীয়োবােীনের পরাকজে িনরকিনলে? 

22. What culture greatly influenced the Japanese writing system and language? 

 জাপানের কলখ্ে পদ্ধকে ও ভাষার উপর কিাে িংসৃ্ককের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পন়ে কিল? 

23. Who wrote the book ‘Japan: A Short Cultural History’ (1987)? 

 ‘Japan: A Short Cultural History’ (1987) বইটি িার কলখ্া?  

24. Which royal family ruled Japan from 1603 until 1868 ? 

 কিাে রাজ পকরবার 1603 কথনি 1868 িাল পর্ণন্ত জাপাে োিে িনরকিল? 

25. When did Japan attack Pearl Harbor? 

 জাপাে িখ্ে পালণ হারবার আক্রমর্ িনরকিল? 

26. Officially, when China was proclaimed as ‘People’s Republic of China’, by Mao Zedong? 

 িরিারীভানব, মাও-কজেং িেৃণ ি চীেনি ‘People’s Republic of China’ বনল ক াষর্া িরা হয়? 

27. When was the ‘Communist Party of China’ founded ? 

 ‘চীো িকমউকেস্ট পাটিণ ’ িনব প্রকেকষ্ঠে হনয়কিল? 

28. Which country’s education system inspired the Meiji reformers while developing a new education 

system for Japan? 

 জাপানের েেুে কেক্ষা পকরিল্কো িরার িময় কমইজী িংস্কারিনের কিাে কেনের কেক্ষা বযবস্থা প্রভাকবে িনরকিল? 

29. Which organization helped to establish 'Communist party in Japan'? 

 জাপানের কমিউমেস্ট পার্টি ' গঠনে ককাে প্রমিষ্ঠাে সাহায্য কনরমিল? 

30. What is ‘Kokutai’ ?  

 কিাকুোই' িী ?  

 


