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1. In which year was People's Republic of China established ? 

 গণপ্রজাতন্ত্রী  চীনের প্রততষ্ঠা ক াে সানে হয় ?  

2. Which country attacked the US naval fleet in Pearl Harbour in 1941? 

 ১৯৪১ সানে পােল হারবানর মাত ল ে রণতরী ক াে কেশ  তৃ  আক্রান্ত  হয় ? 

3. After coming to power in Soviet Union, who made Destalinization his main objective ? 

 কসাতিনয়ত ইউেীয়নে ক্ষমতায় এনস,  ার প্রধাে েক্ষয তিে স্ট্যাতেেবানের উনেে ? 

4. Whose famous policy is known as the 'Policy of Great Leap Forward'? 

  ার তবখ্যাত েীতত  'Policy of Great Leap Forward' োম পতরতচত ? 

5. Who introduced peasant reforms in Cuba in 1959 ? 

 ১৯৫৯ সানে ত উবা কত  ৃতি সংস্কার আইে ক  জাতর  নরে ? 

6. Which two powers were on the verge of nuclear warfare as a result of the Suez crisis in the 1960s ? 

 তবংশ  শতাব্দীর িানের েশন   ত উবা কক্ষপোস্ত্র সং নের ফনে ক াে েইু কেনশর মনধয পরমাণু যুনের সম্ভাবো 
কেখ্া কেয় ? 

7. Who established the socialist government in Chile in 1970 ? 

 ১৯৭০ সানে তচতে কত সমাজতাতন্ত্র  সর ার ক  প্রততষ্ঠা  নরে ? 

8. Which continent was known as the 'dark continent' for ages ? 

 েীর্লতেে পযলন্ত ক াে মহানেশ ক  'অন্ধ ারােন্ন মহানেশ' বো হত ? 

9. Which organization first raised the demand for the independence of Algeria ? 

 আেতজতরয়ার স্বাধীেতার োবী প্রথম ক াে সংগঠে উত্থাপে  নর ? 

10. Between 1954 and 1962 Algeria fought for its independence against which colonial power ? 

 ১৯৫৪ কথন  ১৯৬২-এর মনধয আেতজতরয়া ক াে ঔপতেনবতশ  শতির তবরুনে স্বাধীেতা সংগ্রাম  নর ? 

11. Who took oath as the first Prime Minister of independent Congo ? 

 স্বাধীে  নগার প্রথম প্রধােমন্ত্রী তহনসনব ক  শপথ গ্রহণ  নরে ? 

12. Which countries voted against the the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) in the General 
Assembly in 1996 ? 

 ১৯৯৬ সানে সাধারণ সিায় পারমাণতব  পরীক্ষা  তেতিে রণ চুতির (CTBT) তবপনক্ষ ক াে ক াে কেশ 
কিাে কেয় ? 

13. Which treaty was signed by USA and USSR in 1972 to restrict the use of significant 
aggressive weapons ? 

 ১৯৭২ কত গুরুত্বপূণল আক্রমোত্ম  অস্ত্রসস্ত্র সীতমত  রার উনেনশয মাত ল ে যুিরাষ্ট্র ও কসাতিনয়ত ইউতেয়নের  

মনধয  ী চুতি সম্পাতেত হয় ? 

14. USA and South American states were the members of which organization established in 
1986? 

 মাত ল ে যুিরাষ্ট্র এবং েতক্ষে আনমতর ার কেশসমতি ১৯৪৮- এ প্রতততষ্ঠত ক াে সংস্থার সেসয তিনেে ? 

15. From which country did Mahatma Gandhi begin his life's first satyagraha movement ? 

 মহাত্মা গান্ধী তার জীবনের  প্রথম সতযাগ্রহ আনদােে ক াে  কেশ কথন  শুরু   নরতিনেে ? 

16. Who played the most prominent role in establishing a non-racist democratic rule in South 
Africa ? 

 েতক্ষে আতি ায়  ববিমযহীে  গণতাতন্ত্র  শাসে বযবস্থা প্রততষ্ঠার জেয সবনচনয় উনেখ্নযাগয অবোে  ার      

তিে ? 

17. Which observer force was established by the United Nations in 1974 to prevent military 
hostilities between the armies of Syria and Israel ? 

 ১৯৭৪-এ তসতরয়া ও ইজরানয়নের বসেয বাতহেীর মনধয সামতর  তৎপরতা বন্ধ  রার উনেনশয 
সতিতেতজাততপুঞ্জ ক াে পতরেশল  বাতহেী গঠে  নর ?  

18. In which year were the UN Peace Keeping Forces awarded the Nobel Prize ? 

 ক াে সানে জাততপুনঞ্জর শাতন্তরক্ষা বাতহেী ক  কোনবে শাতন্ত পুরুস্কানর িূতিত  রা হয় ? 



19. In which year did the Chernobyl Nuclear Plant disaster take place ? 

 কচরনোতবে-এর পারমাণতব  চুতের তবনফারণ ক াে সানে হনয়তিে ? 

20. Who introduced 'perestroika' and 'glasnost' for holistic development of Russia ? 

 কসাতিনয়ত ইউতেয়নের সাতবল  উন্নয়নের ক াথা কিনব 'perestroika' ও 'glasnost' ক  কপ্ররণ  রে ? 

21. Who wrote the famous work, 'The Stalin School of Falsification of History' ? 

 The Stalin School of Falsification of History  ার তবখ্যাত রচো ? 

22. Which President became the first people's representative to be elected to the highest post in 
Russia in 1991 ? 

 ১৯৯১-এ রাতশয়ার  সনবলাচ্চ কপ্রতসনেন্ট পনে ক াে তেবলাতচত জেপ্রতততেতধ প্রথম বার  আনরাহণ  নরে ?   

23. Which Chancellor of Germany started discussions on the unification of the two German states 
from1989? 

 ১৯৮৯ কথন  জামলাতের ক াে চযানেের েইু জামলাতের এ তি রনণর আনোচোর সূিপাত  নরে ? 

24. Computer and internet system can be regarded as the symbols of which process ? 

  তম্পউোর ও ইন্টারনেে বযবস্থা ক  ক াে প্রতক্রয়ার অেযতম প্রতী  বো কযনত পানর ? 

25. Which international financial organisation was set up by the Allied powers in 1944 to save 
themselves from economic depression ? 

 ১৯৪৪- এ পাশ্চাতয তমি কজাে অথলনেতত  মদার হাত কথন  বাাঁচার জেয  ক াে আন্তজল াতত  অথলনেতত  
সংস্থা প্রতততষ্ঠত  নরে ? 

26. What was established as a result of the execution of the Treaty of Maastritch in 1993? 

 ১৯৯৩ কত Maastricht Treaty  াযল রী হওয়ার ফনে  ী প্রতততষ্ঠত হয় ? 

27. In which year was the first summit conference of SAARC organized in Dhaka ? 

 SAARC-এর প্রথম শীিল সনিেে ঢা া কত ক াে সানে গঠিত হয় ? 

28. What is the use of high quality seeds, fertilizers and advanced technology for agrarian 
development in India 1950s and 1960s known as? 

 ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর েশন  িারনত  ৃতি উন্নয়নের জেয উচ্চফেেশীে বীজ , রাসায়তে  সার এবং উন্নত 

প্রযুতির বযবহার ক   ী বো হয়  ?  

29. In which year was independent Bangladesh born ? 

 স্বাধীে বাংোনেনশর জন্ম ক াে সানে হয় ? 

30. Who introduced a new era of political and economic development in Bhutan from 1952 to 
1972 ? 

 ১৯৫২ কথন  ১৯৭২ সানের মনধয িুোনের রাজনেতত  ও অথলনেতত  উন্নয়নে এ  েতুে যুনগর সূচো ক  
 নরে ? 

 


