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বিভাগ ক 

১) সবিক উত্তরবি বিিবাচি কররা-                                                        ১X১৪=১৪  
১.১) গ) রাজার। 
১.২) ঘ) ১৪ জুলাই  
১.৩) ক) বিপ্লরির বিররাবিতা 
১.৪) খ) ১৭৯১ বিস্টারে 
১.৫) ঘ) দেবিস বেরেররা  
১.৬) গ) ১৮০২ বিস্টারে 
১.৭) ক) দ াররবিও দিলসি  
১.৮) গ) দেি ও দ াতুবগালরক 
১.৯) খ) বল বজরগর যুরে 
১.১০) ঘ) দরারের দ া  
১.১১) খ) অবিযা 
১.১২) ঘ) েিে চালবস 
১.১৩) গ) দেব্রুযাবর বিপ্লি 
১.১৪) ঘ) অররঞ্জ 

বিভাগ খ 
উ বিভাগ- ২.১ 

একবি িারকে উত্তর োও-                                                           ১X১৬=১৬ 
২.১.১) ১৭৮৯ বিস্টারে ১৪ জুলাই, িাবিল েুরগবর  তরির  র বিপ্লিী জিতা  োবররসর দ ৌর িাসি  বরচালিার 

উরেরিে দয অস্থাযী দ ৌর  বরষে িা কবেবি গিি করর তাই  োবর কবেউি িারে  বরবচত। 
২.১.২) ১৭৯২ বিস্টারের ২-৫ দসরেম্বর জোরকাবিি েলরিতা জাাঁ  ল েোরার দিতৃরে দসরেম্বর  তোকান্ড ঘরি। 
২.১.৩) দ া  সপ্তে  াযাস ১৮০৪ বিস্টারে ২ বিরসম্বর িরিারিাে বগজবায দির াবলযরির অবভরষক সম্পন্ন 

কররি। 
২.১.৪) প্রথে দেরি কাবিরলর রািী ইসারিল্লা ও অোরাগরির রাজা োবেবিারের দিতৃরে জাবতরাষ্ট্র গবিত  য। 
 

 

 

 



 

 

উ বিভাগ- ২.২ 

বিক িা ভুল বির্বয কররা- 
২.২.১) ফ্রারে িুররিাাঁ রাজিংরির প্রবতষ্ঠা কররি চতুথব দ িবর-                                       বিক 
২.২.২) ইংলোন্ড অবিযা ও রাবিযা বেরল ফ্রারের বিরুরে প্রথে িবি দজাি গর়ে দতারল-              ভুল 
২.২.৩) দির াবলযি ইতাবল জয করর দসখারি স্বািীি রাজে প্রবতষ্ঠা কররি-                           ভুল  
২.২.৪) অষ্টােি লুই দির াবলযরির  তরির  র ফ্রারের বসং াসরি িরসি-                           বিক 

উ বিভাগ- ২.৩ 
ক িরের সারথ খ িে দেলাও- 
            ক িে                                                খ িে 
২.৩.১) প্রথে ফ্রাবেস                                           অবিযার সম্রাি  
২.৩.২) প্রথে আরলকজান্ডার                                      রুি জার 
২.৩.৩) বিলবসরির সবি                                        ১৮০৭ বিস্টারে  
২.৩.৪) কোরম্পা-োবেবওর সবি                                   ১৭৯৭ বিস্টাে 

 
উ বিভাগ- ২.৪ 

িূিেস্থাি  ূরর্ কররা- 
২.৪.১) এইেস  
২.৪.২) লুবসযাি 
২.৪.৩) ১৮১৪ বিস্টারে 
২.৪.৪) দসন্ট ব িাসবিাগব 

বিভাগ- গ 
৩) েুবি অথিা বতিবি িারকে বিম্নবলবখত প্রশ্নগুবলর উত্তর োও-                                 ২X৫=১০ 
৩.১) েরাবস জাতীয সভার তৃতীয সম্প্রোরযর সেসেরা ১৭৮৯ বিস্টারের ২০ জুি আইিসভায প্ররিি কররত 

বগরয সভাকক্ষ িি দেরখ কু্ষব্ধ  ি। তখি তারা বজযারতোঁর দিতৃরে বিকিিতবী দিবিস দকারিব সেরিত  রয 
ি থ গ্র র্ করর দয ফ্রারের িতুি সংবিিাি ততবর িা  ওযা  যবন্ত তারা ঐকেিে ভারি কাজ করর   যারিি। 
এই ঘিিা ‘দিবিস দকারিবর ি থ’ িারে  বরবচত। 
 

৩.২) ফ্রারে সন্ত্রারসর িাসি কারল এক বিরিষ আইি দ্বারা বিপ্লি বিররািী সরের  দয দকাি িেবিরক দগ্রপ্তার 
করা দযরতা। এর র বিপ্লিী আোলরত তারের বিচার  রতা। এই বিরিষ আইি সরের র আইি িারে 
 বরবচত।  

 
৩.৩) েরাবস সম্রাি দির াবলযি ১৮০৭ বিস্টারে বেলাি ি র দথরক ইংলোরন্ডর বিরুরে অথবনিবতক অিররাি 

দঘাষর্া করর িরলি দয- 
I. দকারিা বিরর ক্ষ িা বেত্র দেি অিরুে িেরর জা াজ  ািারল তা িারজযাপ্ত করা  রি। 
II. দকারিা বিরর ক্ষ দেরির জা াজ ইংলোরন্ড প্ররিি কররল তা িত্রু দেরির জা াজ িরল গর্ে  রি। এই 

দঘাষর্া বেলাি বিবি িারে  বরবচত। 



 

 

 
৩.৪) েরাবস সম্রাি দির াবলযি ১৮১২ বিস্টারে রাবিযা আিের্ কররল রাবিযা সমু্মখ যুে এব়েরয সাম্রারজের 

অভেন্তরর িোগত ব ছু  িরত থারক। েরাবস িাব িী রাবিযায যরত সেসোয  র়ে দসই উরেরিে ব ছু  িার 
সেয রুি িাব িী বিরজরের রািাঘাি ও দসতু ধ্বংস করর এিং খােেিসে, িসেরক্ষত্র, ি র, জি ে প্রভৃবত 
আগুরি  ুব়েরয,  ািীয জরল বিষ বেবিরয বেরয যায। রুি িাব িীর এই  েরক্ষ  দ া়োোবি িীবত িারে 
 বরবচত। 

 
 
৩.৫) ১৮৩০ বিস্টারে ফ্রারে সংঘবিত জুলাই বিপ্লরির েরল িুররিাাঁ িংিীয েিে চালবরসর  তি ঘরি এিং 

আবলরযে িংিীয লুই বেবল  ফ্রারের বসং াসি লাভ কররি। জুলাই বিপ্লরির দ্বারা লুই বেবলর র রাজতন্ত্র 
প্রবতবষ্ঠত  য িরল তাাঁর রাজেকাল(১৮৩০-১৮৪৮ বিস্টাে) জুলাই রাজতন্ত্র িারে  বরবচত। ১৮৪৮ বিস্টারে 
দেব্রূযাবর বিপ্লরির েরল জুলাই রাজতরন্ত্রর অিসাি ঘরি। 


