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১। নাইটদের োয়িত্ব ও কর্তব্য য়ক য়িল ?  

২। য়িভ্যালয়রর বব্য়িষ্ট্যগুয়ল কী কী ?  

৩। সামন্তর্ন্ত্র য়ক ? 

৪। নব্জাগরণ ব্লদর্ য়ক বব্াঝ ?  

৫। কাদক এব্ং বকন ‘বরদনসা াঁর জনক’ ব্লা হি ?  

৬। কর ুদসড কাদক ব্দল ?  

৭। য়ব্খ্যার্ য়িত্র ‘েয লাস্ট সাপার’ এর য়ব্ষিব্স্তু য়ক ?  

৮। বলাদরদের বমদেয়ি পয়রব্ার য়ব্খ্যার্ বকন ?  

৯। ‘বমানায়লসা’ য়ব্খ্যার্ বকন ?  

১০। ইরাসমাস বক য়িদলন ? য়র্য়ন ইয়র্হাদস য়ব্খ্যার্ বকন ?  

১১। বিক্সপীিাদরর সায়হর্য স্মরণীি বকন ?  

১২। ‘য়ডভ্াইন কদময়ড’ ও ‘পযারাডাইস লদস্টর’ বলখ্ক কারা ?  

১৩। গযায়লয়লও বক য়িদলন ?  

১৪। ওিাইয়িফ ইয়র্হাদস য়ব্খ্যার্ বকন ?  

১৫। কযালয়ভ্ন বক য়িদলন ?  

১৬। “অগসব্াদগ তর িায়ন্ত িুক্তি (১৫৫৫)” কখ্ন এব্ং বকন স্বাক্ষয়রর্ হদিয়িল ?  

১৭। প্রয়র্-ধম তসংস্কার আদদালন ব্লদর্ য়ক বব্াঝ ?  

১৮। ‘য়পলয়িদমস অব্ বিস’ কাদক ব্দল ? বক এদক ধ্বংস কদরয়িদলন ?  

১৯। ‘৯৫য়িয়সস’ য়ক ?  

২০। ‘বসাসাইটট অব্ বজসাস’ এর কাজ কী য়িল ?  



২১। মযায়কিাদভ্য়ল বক য়িদলন ?  

২২। বকান বজযায়র্য়ব্ তেদক পুয়িদি মারা হদিয়িল এব্ং বকন ?  

২৩। গুদটনব্াদগ তর নাম য়ব্খ্যার্ বকন ?  

২৪। ‘বব্জ্ঞায়নক য়ব্প্লব্’ বকানটট ?  

২৫। ক্তত্রি ব্িদরর যুদ্ধ ব্লদর্ য়ক বব্াঝ ?  

২৬। য়ব্জ্ঞাদনর ইয়র্হাদস বডকার্ত য়ব্খ্যার্ বকন ?  

২৭। আইজযাক য়নউটন বক য়িদলন ?  

২৮। সপ্ত-ব্ষ ত যুদদ্ধর সমিকাল কর্ ? এই যুদদ্ধ বকান বকান বেি জয়িদি পদিয়িল ?  

২৯। ওদিস্ট বফয়লিা িুক্তির য়র্নটট গুুত্ব উদেখ্ কর।  

৩০। মযানর কারা ?  
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১। পক্তিম ইউদরাদপ সামন্তর্দন্ত্রর বব্য়িষ্ট্য সম্বদে আদলািনা কর।  

২। ‘মানব্র্াব্াে’ ব্লদর্ য়ক বব্াঝ ?  

৩। ইউদরাদপ কর ুদসদডর র্াৎপয ত কী য়িল ?  

৪। ‘ধম তয়নরদপক্ষর্া, য়ক ?  

৫। ইর্ায়লদর্ বকন প্রিম নব্জাগরণ বেখ্া বেি ?  

৬। নব্জাগরদণর সামাক্তজক য়ভ্য়ি আদলািনা কর ।  

৭। মানব্র্াব্াে কীভ্াদব্ বরদনসা াঁদসর য়িত্র ও স্থাপদর্য প্রয়র্ফয়লর্ হদিয়িল ?  

৮। ধম তসংস্কার আদদালদন মাটটতন লুিাদরর অব্োন য়ক য়িল ?  

৯। ইসাদব্লা ও ফায়েতনাদ কীভ্াদব্ বেনদক একটট িক্তিিালী রাদে পয়রণর্ কদরন ?  

১০। সপ্তব্ষ তব্যাপী যুদদ্ধর পটভূ্য়ম য়ব্দেষণ কর।  

১১। ইউদরাদপর ইয়র্হাদস অদিষ্ট্দফয়লিার িায়ন্ত িুক্তির (১৬৪৮) গুুত্ব য়ক য়িল ?  

১২। প্রািয়মক পদব্ ত জায়র্রাে য়হসাদব্ বেদনর উত্থান য়ব্দেষণ কর।  
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১। মযানর ব্যব্স্থা সম্পদকত সংদক্ষদপ একটট রিনা বলখ্।  

২। িরু্েতি ির্দক পক্তিম ইউদরাদপ সামন্তর্দন্ত্রর পর্ন য়কন্তু পূব্ ত ইউদরাদপ র্ার সংরক্ষণ – 

এর কারণ য়ক য়িল ?  

৩। কযালয়ভ্ন মর্ব্াে সম্পদকত য়ব্ষে আদলািনা কর।  

৪। নব্জাগরদণ মুদ্রণ য়ব্প্লদব্র অব্োন য়ব্দেষণ কর।  

৫। মধযযুদগর ইউদরাদপ অি তননয়র্ক ইয়র্হাদস য়গদের ভূ্য়মকা কী য়িল ?  

৬। নব্জাগরদণর নারীর অব্স্থান য়নণ তি কর।  

৭। ফ্রােদক একটট িক্তিিালী ও বকন্দ্রীভূ্র্ রাদে পয়রণর্ করার বক্ষদত্র কায়েতনাল য়রদিলুযর 

ভূ্য়মকা কী য়িল ?           

             


