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Answer the following Questions
১. “কাঁ দি দ ” গ্রন্থের লে খক কে ? (Who wrote ‘Kandid’?)
(ক) ভলতে য়া র (Voltaire)
(খ) রু শো(Rousseau)
(গ) দি দে রো(Diderot)
(ঘ) মন্ত
েস্ক
ু (Montesquieu)
২. ‘ স্ট্যাম্ প অ্যাক
্ ট’ কবে প্রবর্ত
িত হয়? (When the ‘Stamp Act’ introduced?)
(ক) ১৭৬০ (1760)
(খ) ১৭৬৩ (1763)
(গ) ১৭৬৫ (1765)
(ঘ) ১৭৬৭ (1767)
৩. বা স্ত
িল দুর্গের পতন কবে হয়? (The Bastille fort was demolished in:)
(ক) ১৪ ই জুলা ই, ১৭৮৯ (14th July, 1789)
(খ) ৫ই মে , ১৭৮৯ (5th may, 1789)

(গ) ২০ই জুন, ১৭৮৯ (20th June, 1789)

(ঘ) ২৬ শে আগস্ট, ১৭৮৯ (26th August, 1789)

৪. ‘ The Persian Letters’ গ্রন্থের লে খক কে ? (Who is the author of ‘The Persian Letters’?

(ক) ভলতে য়া র (Voltaire)
(খ) রু শো(Rousseau)
(গ) দি দে রো(Diderot)
(ঘ) মন্ত
েস্ক
ু (Montesquieu)
৫. ইয়ং ইতা লি দল কে প্রতি ষ্ঠা করে ন?
(ক) ম্যাতসি নি (Mazzini)
(খ) ক্যাভুর (Cavour)
(গ) বি সমা র্ক(Bismarck)
(ঘ) মে টা রনি খ (Metternich)
৬. ফে ব্রুয়া রী বি প্লব ঘটে ছি ল (February Revolution was happened in the year of)
(ক) ১৭৮৯ খ্রী (1789 AD)
(খ) ১৮৩০ খ্রী (1830 AD)
(গ)১৮৪৮ খ্রী (1848 AD)
(ঘ) ১৮৭০ খ্রী (1870 AD)
৭. ১৮১৫-১৮৪৮ খ্রী -এর মধ্যে অস্ট্রিয়া র চ্ যান্সেলর ছি লে ন (Who was the Chancellor of Austria
during 1815 - 1848 AD)
(ক) বি সমা র্ক(Bismarck)
(খ) ক্যাভুর (Cavour)
(গ) ম্যাৎসি নি (Mazzini)
(ঘ) মে টা রনি খ (Metternich)
৮. ' ইউরপে র রু গ্নমা নুষ ' বলা হত (' Sick Man of Europe` was)(ক) তুরস্ক
কে (Turkey)
(খ) অস্ট্রিয়া কে (Austria)

(গ) ইতা লী কে (Italy)
(ঘ) জা র্মানী কে (Germany)
৯. জা র্মান একি করনে র পি ছনে মুখ্যভূমি কা পা লন করে ছি লে ন-(The mastermind behind German
unification was)
(ক)বি সমা র্ক(Bismarck)
(খ) নে পো
লি য়ন (Napoleon)
(গ)ক্যাভুর (Cavour)
(ঘ) মে টা রনি খ (Metternich)
১০. Kultur Kampf ছি ল কা র বি রু দ্ধে? (The Kulturkampf was a campaign against)
(ক) কা থলি কদে র (Catholics)
(খ) ফ
্ রান্সের (France)
(গ) লুথা রি ওদে র (Lutherans)
(ঘ) ইহু দি ধর্মমতে র বি রু দ্ধে (Judaism)

