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এেে: জাতীয়তা াদ ব ষয়ে ধ্ারণা থেকে থেব্রুয়াবর ব প্ল  পর্যন্ত 

Worksheet- 2 

Full Marks- 20                                                                                                                                        Time- 40 mins 

 

১. সঠিে উত্তরটি বন যাচন েকরা                                      ১X৫=৫ 

১.১। ফরাসি সিপ্লবির পর ফ্রাবে প্রথম রাজতন্ত্র পুনঃপ্রসতষ্ঠা কবরন- ক) লুই সফসলপ খ) লুই ননবপাসলয়ন গ) 

         ননবপাসলয়ন নিানাপার্ট  ঘ) অষ্টাদশ লুই 

১.২। সিবয়না িবেলন অনুসষ্ঠত হয় নেখাবন- ক) রাসশয়া খ) অসিয়া গ) প্রাসশয়া ঘ) ইংলযান্ড 

১.৩। কালটিিাড সডসি নঘাসিত হয়- ক) ১৮১৫ সিস্টাবে খ) ১৮১৮ সিস্টাবে গ) ১৮১৯ সিস্টাবে ঘ) 

          ১৮৩০ সিস্টাবে   

১.৪। নকান সিপ্লি 'সতনটি নগৌরিময় সদবনর' সিপ্লি নাবম পসরসিত? - ক) ফরাসি সিপ্লি খ) জলুাই সিপ্লি  

        গ)  নফব্রুয়াসর সিপ্লি ঘ) নবিম্বর সিপ্লি 

১.৫। জলুাই রাজতবন্ত্রর প্রসতষ্ঠাতা নে িংবশাদূ্ভত সিবলন: ক) িুরবিাোঁ খ) িযািয় গ) অবরঞ্জ ঘ) অসলটবয়ে   

 

২. শূন্যস্থান্ পূরণ কররা:।                                                                                    ১x৫=৫ 

২.১। সিবয়না িবেলবন অসিয়ার িম্রার্ ____________ নোগ নদন। 

২.২। শসিিাময নীসত দ্বারা _________বক হলযাবন্ডর িবে েুি করা হয়। 

২.৩। দশম িালটি সিবলন _________ এর  ভ্রাতা। 

২.৪। _____________ সিস্টাে সিপ্লবির িির নাবম পসরসিত । 

২.৫। নফব্রুয়াসর সিপ্লবির পর ফ্রাবে ____________ গঠিত হয়। 



৩. ঠিক ন্া ভুল নন্ণণয় কররা:                                                                                ১x৫=৫ 

৩.১। উসনশ শতবক ইউবরাবপ স্বৈরািারী রাজতন্ত্র ও উদীয়মান জাতীয়তািাবদর মবযয িংঘাত নদখা নদয়। 

৩.২। সিবয়না িবেলবনর ননতৃিৃন্দ গণতন্ত্র ও জাতীয়তািাবদর িমথটক সিবলন। 

৩.৩। পুরাতন তন্ত্রবক টিসকবয় রাখার উবেবশয নমর্ারসনবকর উবদযাবগ ১৮১৫ সিষ্টাবে ইউবরাপীয় শসি িমিায় 

           গঠিত হয়। 

৩.৪। অষ্টাদশ লুইবয়র প্রযানমন্ত্রী পসলগনযাক 'জলুাই অসডট নযাে' জাসর কবরন। 

৩.৫। লুই ননবপাসলয়ন ১৮৫২ সিস্টাবে সদ্বতীয় প্রজাতবন্ত্রর অিিান ঘটিবয় ফ্রাবে পুনরায় রাজতন্ত্র প্রসতষ্ঠা 

          কবরন। 

 

৪. এেটি-দটুি শব্দ উত্তর দাও:                                      ১x৫=৫ 

৪.১। সিবয়না িবেলন কবি অনুসষ্ঠত হয়? এই িবেলবন ফ্রাবের নক প্রসতসনসযত্ব কবরন? 

৪.২। শসি িমিাবয়র প্রথম অসযবিশন কবি, নকাথায় িবিসিল? 

৪.৩। কবি, কার রাজত্বকাবল জলুাই সিপ্লি হয়? 

৪.৪। জলুাই রাজতবন্ত্রর িময়কাল উবেখ কবরা। 

৪.৫। কবি, নকান ঘর্নার মযয সদবয় নমর্ারসনক তবন্ত্রর পতন ঘবর্? 

 

 


