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 1. Which two factors form the background of the rise of Arab nationalism? 

 ক োন দটুি  োরণ আরব জোতীয়তোবোদদর উত্থোদনর পটভূমি গঠন  দর? 

2.  In which year was the Arab Revolt launched by Sharif-Al- Hussain? 
  শরীফ-আল-হুদেন দ্বোরো ক োন েোদল আরব মবদরোহ শুরু হদয়মিল? 

3.  In which year were the Mandates of Syria and Lebanon dissolved, after the French defeat at 
the hands of Germany?  

  জোিমোমনর হোদত ফরোমে পরোজদয়র পদর মেমরয়ো ও কলবোনদনর িযোদেটগুমল ক োন বিদর মবলীন 
হদয়মিল? 

4.  Which pact formed the basis of Arab League? 
  আরব লীগ ক োন চুমির মভমিদত গঠিত হদয়মিল? 

5.  How many states does the Arab League have? 
  আরব মলদগর  তটি রোজয রদয়দি? 

6.  With which Egyptian President is “Arab Socialism” associated? 
  মিশদরর ক োন রোষ্ট্রপমত "আরব েিোজতন্ত্র" ধোরণোর েোদে জম়িত? 

7.  What is the name of the only Egyptian president under whom political Islam flourished for a 
brief spell of time? 

  এ িোত্র মিশরীয় রোষ্ট্রপমতর নোি  ী যোর অধীদন েংমিপ্ত েিদয়র জনয রোজননমত  ইেলোি 
মব োশ লোভ  দরমিল? 

8.  What are the major oil rich countries of West Asia collectively known as? 
  পমিি এমশয়োর বহৃিি কতল েিৃদ্ধ কদশ ক োন নোদি েমিমলতভোদব পমরমচত? 

9.  In which year was OPEC formed? 
  ক োন বিদর ওদপ  গঠিত হদয়মিল? 

10.  Which three countries are the founder members of Organization of Arab Petroleum 
Exporting Countries (OAPEC)? 

  ক োন মতনটি কদশ আরব কপদরোমলয়োি রফতোমন োর  কদশগুমলর (ওএদপ ) প্রমতষ্ঠোতো েদেয? 

11.  Which country is not a founder member of the Arab League? 
  ক োন কদশ আরব লীদগর প্রমতষ্ঠোতো েদেয নয়? 

12.  In which year was Palestine Liberation Organization (PLO) formed? 
  পযোদলস্টোইন মলবোদরশন অগমোনোইদজশন (মপএলও) গঠিত হয় ক োন েোদল? 

13.  Which Asian country has been barred from becoming a member of the Organization of 
Islamic Cooperation/Conference (OIC)? 

  ক োন এশীয় কদশদ  ইেলোমি  েহদযোমগতো / েদিলন েংস্থো (ওআইমে) এর েদেয হদত বোধো 
কদওয়ো হদয়দি? 

14.  Which West Asian country played the most significant role in the formation of the Gulf 
Cooperation Council? 

  উপেোগরীয় েহদযোমগতো  োউমিল (মজমেমে) গঠদন ক োন পমিি এশীয় কদশ েবদচদয় গুরুত্বপূণম 
ভূমি ো পোলন  দরদি? 

15.  Which countries are the founder members of Arab Cooperation Council (ACC)? 
  আরব েহদযোমগতো  োউমিদলর প্রমতষ্ঠোতো েদেয ক োন কদশ? 

16. How many sovereign states does Central Asia comprise of?   



  িধয এমশয়োদত  তটি েোবমদভৌি রোষ্ট্র রদয়দি?  
17.  What are the factors that influenced the nation building process in Central Asia? 
  িধয এমশয়োয় জোমত গঠদনর প্রমিয়ো প্রভোমবত োরী  োরণগুমল  ী  ী? 

18.  What is the name of the book written by Zbigniew Brzezinski in which the ‘Black Hole’ 
theory of Eurasian continent is propounded? 

  মজবমনউউ ব্রদজজনেম  রমচত বইটির নোি  ী কযখোদন ইউদরমশয়োন িহোদদদশর ‘ব্ল্যো  কহোল’ 
তত্ত্বটি প্রচোমরত হদয়দি? 

19.  In which year was Shanghai Cooperation Organization (SCO) formed? 
  ক োন বিদর েোংহোই েহদযোমগতো েংস্থো (এেমেও) গঠিত হদয়মিল? 

20.  Who is the author of the book “The Clash of Civilizations and the Remaking of the World 
Order”? 

  "দয ক্ল্যোশ অফ মেমভমলদয়শনে অযোে দয মরদিম ং অফ দয ওয়োর্ল্ম  অর্ম োর" বইটির কলখ  ক ? 

21.  Which two countries of Central Asia have been labelled by Freedom House as being among 
the nine ‘worst of the worst’ democracies in the world? 

  িধয এমশয়োর ক োন দটুি কদশ মির্ি হোউে মবদের নয়টি ‘েবদচদয় খোরোপতি’ গণতদন্ত্রর 
অন্তভুম ি বদল মচমিত  দরদি? 

22.  Which is the most corrupt Central Asian country according to Corruption Perception Index, 
2014? 

   রোপশন পোরদেপশন ইনদর্ক্স 2014 অনুযোয়ী েবদচদয় দনুীমতগ্রস্ত িধয এমশয়োর কদশ ক োনটি? 

23.  Which three countries are members of ASEAN+3? 

 ক োন মতনটি কদশ আমেয়োন +৩ এর েদেয?  
24. Which three of the Newly Industrialised Countries are also known as the Asian Tigers?  
  েদয মশদপোন্নত কদশগুদলোর িদধয ক োন মতনটি এমশয়োন টোইগোেম মহেোদব পমরমচত? 

25.  Which country of the Asia Pacific region has the largest Muslim population? 
  এমশয়ো পযোমেমফ  অঞ্চদলর ক োন কদদশ িুেমলি জনেংখযো েবদচদয় কবমশ? 

26.  Which countries in the Asia Pacific have undergone democratization during the “third wave 
democratization”? 

 তৃতীয় তরঙ্গ গণতন্ত্রোয়ন" চলো োলীন এমশয়ো পযোমেমফদ র ক োন কদশ গণতন্ত্রোয়ন  দরদি?  
27.  In which year was Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP) adopted by the leaders of the 

APEC? 
  এদপদ র কনতোদদর দ্বোরো এমশয়ো পযোমেমফদ র িুি বোমণজয অঞ্চল (এফটিএএমপ) ক োন বিদর 

গৃহীত হদয়মিল? 

28. Which countries of the Asia Pacific suffer from political instability mainly due to ethnic 
heterogeneity?  

 এমশয়ো প্রশোন্ত িহোেোগরীয় ক োন কদশ রোজননমত ভোদব অমস্থমতশীলতোয় ভুগদি িূলত জোমতগত 
মভন্নতোর  োরদণ?  

29.  Which is the most ethnically heterogeneous country in South Asia? 
  মিণ এমশয়োর েবমোমধ  জোমতগতভোদব ববমচত্রযিয় কদশ ক োনটি? 

30.  Which islands in the Pacific are collectively known as Oceania? 
  প্রশোন্ত িহোেোগদরর ক োন দ্বীপগুমল েমিমলতভোদব ওদশমনয়ো নোদি পমরমচত? 

 


