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1. How many direct taxes France had before 1789? 
 ১৭৮৯ এর পূর্বে ফ্রার্ে কত প্রকার্রর প্রতযক্ষ কর ছিল?  

2. In which year the Treaty of Poissy signed? 

 পপায়াছির চুছি কত িার্ল িাক্ষছরত হয়? 

3. Who is the author of 'Confession'? 
 Confession' গ্রর্ের পলখক পক? 

4. During which period of the history of France was the Law of Suspect associated?  

 ফ্রার্ের ইছতহার্ির পকান পর্োর্য়র ির্ে 'ির্ের্হর আইন' র্ুি ছিল? 

5. In which year was the 'Code Napoleon' implemented? 
 পকাড পনর্পাছলয়ান' কর্ব চালু হয়? 

6. In which year was the battle of Waterloo fought? 

 কত িার্ল ওয়াটারলুর র্ুদ্ধ হর্য়ছিল? 

7. Who wrote 'The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon'? 
 The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon' কার পলখা? 

8. Who issued the document 'The Syllabus of Errors'?  

 The Syllabus of Errors' পক জাছর কর্রন? 

9. In which year was the Drei-Kaiser-Bund signed? 

 পেই-কাইজার-বুন্ড কত িার্ল িাক্ষছরত হয়? 

10. In which year was the 'Reichs Bank' founded? 

 রাইখি বযাঙ্ক' কত িার্ল প্রছতছিত হয়? 

11. Who is the author of 'The Age of Capital'? 
 The Age of Capital' গ্রর্ের পলখক পক?  

12. Which historian identified the years between 1783 and 1802 as a period of 'take-off into 
sustained growth'? 

 পকান ঐছতহাছিক ১৭৮৩ পের্ক ১৮০২ এর মধ্যবতী িময়কালর্ক 'take-off into sustained growth' এর 
পবে বর্ল ছচছিত কর্রর্িন? 

13. From which Greek word has the term 'democracy' come? 

 পকান গ্রীক শব্দ পের্ক 'democracy' কোটি এর্ির্ি? 

14. Who is the author of 'Imagined Communities'? 
 Imagined Communities' এর পলখক পক? 

15. In which year Mazzini establish the 'Young Italy'? 

 মযাৎছিছন কত িার্ল 'ইয়ং ইতাছল' প্রছতিা কর্রন? 

16. Between whom was the Treaty of Plombieres signed in 1858? 

 ১৮৫৮ িার্ল কার্ের মর্ধ্য প্লমছবয়ািে এর চুছি হর্য়ছিল? 

17. When did William I become the king of Prussia? 

 প্রেম উইছলয়াম কর্ব প্রাছশয়ার রাজা হন? 

18. Between whom was the battle of Sadoa fought? 

 িযার্ডায়ার র্ুদ্ধ কার্ের মর্ধ্য হর্য়ছিল? 

19. In which year was the Treaty of Berlin signed? 

 বাছলের্নর চুছি কত িার্ল িাক্ষছরত হর্য়ছিল? 

20. By which treaty Serbia became an independent country? 

 পকান চুছির ফর্ল িাছবেয়া স্বাধ্ীন পের্শ পছরণত হয়? 

21. Which period of European history is known as 'period of armed peace'? 

 ইউর্রাছপয় ইছতহার্ির পকান পর্োয় 'িশস্ত্র শাছির র্ুগ' বর্ল পছরছচত?  
22. Who is the author of the book 'Imperialism the Highest Stage of Capitalism'? 



 Imperialism the Highest Stage of Capitalism' গ্রর্ের পলখক পক? 

23. When did France capture Morocco? 

 ফ্রাে কর্ব মর্রার্কা েখল কর্র? 

24. Which terrorist organization killed Francis Ferdinand in 1914? 

 পকান িন্ত্রািবােী িংগঠন ১৯১৪ িার্ল ফ্রাছেি ফাছেেনাের্ক হতযা কর্র? 

25. Who was the British Prime Minister during the Paris Peace Conference (1919)? 

 পযাছরি শাছি ববঠর্কর িময় ছিটিশ প্রধ্ানমন্ত্রী পক ছির্লন? 

26. Which port was declared 'free port' under the Treaty of Versailles? 

 ভািোই চুছির্ত পকান বেরর্ক 'উনু্মি বের' প াষণা করা হর্য়ছিল? 

27. In which year was the Treaty of Sèvres signed? 

 পিভরস্ এর চুছি কত িার্ল িাক্ষছরত হয়? 

28. In which year did Japan invade Manchuria? 
 জাপান কত িার্ল মাঞু্চছরয়া আক্রমণ কর্রছিল? 

29. Who is the author of 'Left-wing Communism: An Infantile Disorder'? 
 Left-wing Communism: An Infantile Disorder' কার পলখা? 

30. When was the NATO formed? 
 নযার্টা কর্ব গঠিত হয়? 

 

 


