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১) সঠিক উত্তরঠি ঠির্বাচি কররা- 
ক) c) ভারকা-দা-গামা 
খ) b) িু ঠিউ সারেরেস 
গ) d) রেযাল সসাসাইঠি 
ঘ) c) ঠিঠিিং সেঠি 
ঙ) c) ঠর্মাি 
চ) d) র্লরেঠভক ঠর্প্লর্ 
 

২) েূিযস্থাি পূরণ কররা- 
ক) কিস্ট্যাঠিরিাপল 
খ) র্ারুদ 
গ) েি ঠিিি 
ঘ) ১৭৬৩  
ঙ) ভাসবাই  
চ) সিলসি মযারেলা 
 

৩) একঠি র্ারকয উত্তর দাও- 
ক) ১৪৯২ ঠিস্ট্ারে ঠিরস্ট্াফার কলম্বাস আরমঠরকা মহারদে আঠর্ষ্কার কররি। 
খ) সপালযারের অঠির্াসী সকাপারঠিকাসরক আিুঠিক সেযাঠিঠর্বজ্ঞারির েিক র্লা হে। 
গ) ১৬৮৭ ঠিস্ট্ারে সযার আইেযাক ঠিউিি মািযাকর্বণ েঠির িত্ত্বঠি আঠর্ষ্কার কররি। 
ঘ) ১৭৫৬-১৭৬৩ ঠিস্ট্ারে ইিংররে ও ফরাঠসরদর মরিয সপ্তর্রর্বর যুদ্ধ হে। 
ঙ) পঠিমর্রের অন্তগবি হুগঠল সেলার চন্দিিগরর ফরাঠসরদর উপঠিরর্ে ঠিল। 
চ) ভাররি সর্বপ্রথম ১৮৫৩ ঠিস্ট্ারে মুম্বাই সথরক থারি পযবন্ত সরলপথ স্থাঠপি হে। 

৪)      র্াম স্তম্ভ                               ডাি স্তম্ভ 
           মাঠিবি লুথার                                   লযাঠিি র্াইরর্ল 
          ফ্রাঠেস সর্কি                              ঠিউ আিালাঠিস 
           হামরফ্র সডঠভ                                   সসফঠি লযাম্প 
          চালবস র্যারর্ে                                   কঠম্পউিার 
             সলঠিি                                   সসাঠভরেি ইউঠিেি 
            ঠহিলার                                       িাৎঠস সিিা 
 



 

 

৫) ঠিক িা ভুল ঠিণবে কররা- 
ক) ১৯১৪-১৯১৮ ঠিস্ট্াে পযবন্ত ঠিিীে ঠর্শ্বযুদ্ধ চরলঠিল।                            -ভুল 
খ) মালরেঠেোর র্িবমাি িাম মালে।                                               -ভুল 
গ) সরািাল্ড রস মযারলঠরোর েীর্াণু আঠর্ষ্কার কররি।                                -ঠিক 
ঘ) ঠলওিারদবা দা ঠভঠির আঁকা ঠর্খযাি ঠচত্রঠি হল সমািাঠলসা।                        -ঠিক   
ঙ) প্রথম সম ঠদর্স পাঠলি হে ১৮৮৬ ঠিস্ট্ারে আরমঠরকার ওোঠেিংিি েহরর।       -ভুল 
চ) ইিংলযারে র্স্ত্র ঠেরের সেরত্র প্রথম ঠর্প্লর্ ঘরি।                                   -ঠিক  
 
৬) দুই-ঠিিঠি র্ারকয উত্তর দাও- 
 
ক)  িুঠকব মুসলমাি সদর হাি সথরক ঠিস্ট্ািরদর পঠর্ত্র ভূঠম সেরুোরলম উদ্ধাররর েিয ইউররারপর অসিংখয 

িুে র্াহী সযাদ্ধা ঠিষ্টাি েগরির িমবগুরু সপাপ এর সিিৃরে ১০৯৯ ঠিস্ট্াে সথরক ১২৯৬ ঠিস্ট্াে পযবন্ত 
সয যুদ্ধ সিংঘঠিি কররঠিল িাই িুরসড িারম পঠরঠচি। িুরসড প্রথরম িমবযুদ্ধ শুরু হরলও সের্ পযবন্ত িা 
রােনিঠিক, অথবনিঠিক ও সামাঠেক চঠরত্র লাভ করর। 

 
খ)  পিুবগারলর যুর্রাে ইিফযাঠি সহিঠর মারকবারপারলার ভ্রমণ কাঠহিী পর়ে সমুদ্রপরথ প্রারচযর সরে সযাগারযাগ 

স্থাপরি উরদযাগী হি। সসই কাররণ ঠিঠি পিুবগারলর ‘সারেস’ িামক স্থারি একঠি সিৌ প্রঠেেণ সকন্দ্র গর়ে 
িুরল সদরের সসরা ভূরগালঠর্দ, মািঠচত্র ঠর্োরদ এর্িং দে ও অঠভজ্ঞ িাঠর্করদর সসখারি আমন্ত্রণ 
োিাি। িাঁর উরদযারগই আঠফ্রকার উপকূলর্িবী িািা স্থাি আঠর্ষৃ্কি হে। এইভারর্ িাঠর্করদর সামুঠদ্রক 
অঠভযারি উৎসাহ দারির েিয ঠিঠি ‘সহিঠর দয সিঠভরগির’ িারম পঠরঠচি হি।  

 
গ)  ১৪৫০ ঠিস্ট্ারে োমবাঠির সমইিে েহরর সোহারিস গুরিির্াগব সর্বপ্রথম িািুর সচল অের ঠর্ঠেষ্ট 

আিুঠিক মুদ্রণ যন্ত্র আঠর্ষ্কার কররি। এই আঠর্ষ্কাররর ফরল অরিক কম সমরে, অে খররচ, অরিক কম 
ভুল ত্রুঠি যুি হাোর হাোর র্ই িাপা হরি থারক। ফরল মািুরর্র জ্ঞারির েগি আরলাঠকি ও প্রসাঠরি 
হে। গুরিির্ারগবর িাপাখািা আঠর্ষ্কাররর ফরল মুদ্ররণর সেরত্র এই আমূল র্া যুগান্তকারী পঠরর্িবিই ‘মুদ্রণ 
ঠর্প্লর্’ িারম পঠরঠচি।  

 
ঘ)  রােনিঠিক ও অথবনিঠিক ঠদক সথরক েঠিোলী একঠি সদে যখি িার সথরক অরপোকৃি কম েঠিোলী 

এক র্া একাঠিক রাষ্ট্র র্া সদরের উপর আঠিপিয স্থাপি করর এর্িং সসই দুর্বল রারষ্ট্রর েিগণ ও 
সম্পদরক ঠিরের স্বারথব প্ররোেিমরিা র্যর্হার করর িখি সসই দুর্বল সদেঠি উপঠিরর্ে িারম পঠরঠচঠি 
লাভ করর। সযমি ভারি র্র্ব ঠিল ইিংলযারের উপঠিরর্ে। 

 
ঙ)  ১৭৫৭ ঠিস্ট্ারে ২৩ সে েুি র্ািংলার ির্ার্ ঠসরাে উদ সদৌলার সরে ইিংররে ইস্ট্ ইঠেো সকাম্পাঠির 

পলাঠের যুদ্ধ সিংঘঠিি হে। এই যুরদ্ধ র্ািংলার ির্ার্ ঠসরােউরদৌলারক হাঠররে ইিংররে ইস্ট্ ইঠেো 
সকাম্পাঠি েেলাভ করর। এই যুরদ্ধ ইিংররেরদর েে লারভর মরিয ঠদরে ভাররি ঠিঠিে সাম্রারেযর সূচিা 
হরেঠিল।  


