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1. In how many Estates was the eighteenth century pre-revolutionary  French society divided into? 

 অষ্টাদশ শতকের প্রাক্-বিপ্লিী ফরাসী সমাজ, েতগুবি 'একেট' -এ বিভক্ত বিি ? 

2. Who among the French philosophers compiled an Encyclopaedia of 28 volumes?  

 ফরাবস িুবিজীিীকদর মকযে 28 খকের মহাকোষ োরা সংেিন েকর বিকিন ? 

3. When did the Constituent Assembly adopt the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen? 

 সংবিযান সভা িেবক্ত ও নাগবরে অবযোর-এর ঘ াষণা পত্র েকি গ্রহণ েকরবিি ? 

4. Who was the leader of Reign of Terror in France in 1793-94 ? 
 1793-94-এ  ফ্রাকে সন্ত্রাকসর শাসকনর ঘনতা ঘে বিকিন? 

5. In which year did Napoleon Bonaparte declare himself as the Emperor ? 

 ঘনকপাবিয়ান ঘিানাপাটট  বনকজকে ঘোন সাকি সম্রাট্পকদ প্রবতষ্ঠা েকরন ? 

6. By which decree in 1807 did Napoleon ban the entry of British industrial goods into the European 
continent? 

 ঘনকপাবিয়ান 1807 সাকির ঘোন বিবি দ্বারা ইউকরাপীয় মহাকদকশ বিটিশ বশল্প পণে অনুপ্রকিকশ বনবষি     

েকরন ? 

7. What are Napoleon's law reforms famously known as? 

 ঘনকপাবিয়াকনর আইন সংস্কার বে নাকম প্রবসি ? 

8. In 1815, which four nations were entrusted with the responsibility of the work of the Vienna 
Congress? 

 1815 সাকি, বভকয়না েংকগ্রস -এর োজ চািাকনার দাবয়ত্ব ঘোন চারটি রাকের উপর নেস্ত হকয়বিি ? 

9. Which old policy of the Hapsburg emperor was used by Metternich for his system ? 

 ঘমটারবনখ তার িেিস্থায় হোপসিাগট সম্রাকটর ঘোন পুরাতন নীবতকে প্রকয়াগ েকরবিকিন? 

10. As a result of which revolution was the title 'King of France' replaced by the title 'King of the French"? 

 ঘোন বিপ্লকির ফকি 'ফ্রাকের রাজা' উপাবয পবরিতট ন েকর 'ফরাসীকদর রাজা 'েরা হয় ? 

11. Where did the  February revolution of 1848 spread to from France in the initial stages? 
 1848 সাকির ঘফব্রুয়াবর বিপ্লি ফ্রাে ঘেকে প্রােবমে স্তকর ঘোোয় িবিকয় পকি ? 

12. Which private bank was  important among the banks during the reign of Napoleon III ? 

 তৃতীয় ঘনকপাবিয়াকনর আমকি ঘিসরোবর িোকের মকযে ঘোন িোে উকেখক াগে বিি ? 

13. When did the Crimean War take place? 

 বিবময়ার  ুি েকি  কটবিি ? 

14. Which war resulted in the downfall of the Second French Republic? 

 ঘোন  ুকির ফকি ফ্রাকে বদ্বতীয় সাম্রাকজের পতন  কট ? 

15. In which year was the Paris Commune established? 

 পোবর েবমউকনর প্রবতষ্ঠা ঘোন সাকি হকয়বিি ? 

16. Who wanted to establish Rome as the 'Third Rome' or 'People's Rome'? 

 ঘে ঘরাম ঘে 'তৃতীয় ঘরাম' িা 'জনতার ঘরাম' বহকসকি গিকত ঘচকয়বিকিন ? 

17. Which magazine was edited by Count Cavour ? 

 োউন্ট োভুর ঘোন পবত্রো সম্পাবদত েরকতন? 

18. The German states became the member of which customs' guild around 1850? 
 1850 সাি নাগাদ প্রায় সি জামটান রাজেই ঘোন শুল্ক সংক  ঘ াগ বদকয়বিি ?  
19. What was the policy adopted by Bismarck for the unification of Germany? 

 জামটাবনকে ঐেেিি েরার প্রয়াকস বিসমােট  বে নীবত প্রকয়াগ েকরবিকিন ? 



20. Which historian first described the Industrial Revolution as an indicator of very rapid change in the 
economy? 

 ঘোন ঐবতহাবসে প্রেম বশল্প বিপ্লিকে অবতদ্রুত অেটননবতে পবরিতট কনর সূচেরূকপ িণটনা েকরবিকিন ? 

21. Which machine invented by James Hargreaves brought a revolution in the spinning of yarn? 

 ঘজমস হারবগ্রভস, ঘোন  ন্ত্র আবিষ্কার েকর, তাাঁত ঘিানায় বিপ্লি একনবিকিন ? 

22. Who were Robert Owen, Saint Simon and Charles Fourier ? 

 রিাটট  ওকয়ন, ঘসাঁ বসমাঁ, শািট ফুবরকয় োরা বিকিন ? 

23. Who said-"The history of all hitherto existing society is the history of class struggles" ? 

 ঘে িকিবিকিন- "এ- ািৎ োকির সমস্ত প্রচবিত সমাকজর ইবতহাসই হি ঘেণী সংগ্রাকমর ইবতহাস" ? 

24. Which reform of Czar Alexander II in 1861 gave legal freedom to the peasants ? 
 1861- এ জার বদ্বতীয় আকিেজান্দাকরর ঘোন সংস্কার েৃষেকদর আইকনর স্বাযীনতা বদকয়বিি ? 

25. In which of his books did Trotsky describe the revolution of 1905 as the dress rehearsal to the 
revolution of 1917 ? 

 ট্রটবস্ক তার ঘোন গ্রকে 1905-এর বিপ্লিকে 1917 বিপ্লকির ঘেস বরহাসটাি (সুসবিত মহিা) িকিকিন ? 

26. Which party in Russia, in 1917, planned to transform the bourgeois revolution into a socialist 
revolution? 

 1917 ঘত রাবশয়ার ঘোন দি িুকজট ায়া বিপ্লিকে সমাজতাবন্ত্রে বিপ্লকি পবরনত েরার পবরেল্পনা ঘনয় ? 

27. Which period has been identified by historian David Thomson as the 'Age of Imperialism'? 

 ঘোন সময়োিকে ঐবতহাবসে ঘিবভি টমসন 'সাম্রাজেিাকদর  ুগ' আখো বদকয়কিন ? 

28. Which secret society started the movement for the independence of Greece? 

 গ্রীকসর স্বাযীনতা আকন্দািন ঘোন গুপ্ত সবমবত শুরু েকর ? 

29. Which American President announced an open policy through the announcement of his Fourteen 
points in 1918? 

 1918 সাকি, আকমবরো  ুক্তরাকের ঘোন রােপবত  তার ঘচৌদ্দ দফা শকতট র মাযেকম ঘখািা কূটনীবতর ঘ াষণা 
েকরন? 

30. Who opined-"It was during the reign of Louis XIV that French influence on diplomatic method became 
predominant and universal"? 

 "চতুদটশ িুই-এর সময় ঘেকে ইউকরাপীয় কূটনীবতকত ফরাসী প্রভাি প্রযান ও সিটজনীন হকয় দাাঁিায়"- োর 
মন্ত্েিে ? 

 


