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১। New Albian Island  কে আবিষ্কার েররন ?  

২। Willim Harvey কে বিরেন ?  

৩। বিরটাফার েেম্বাস কে বিরেন ?  

৪। ভারকা-দা-গামা কে বিরেন ?  

৫। Enclosure Movement বে ?  

৬। Black Death িেরে বে কিাঝ ?  

৭। Bank of England এিং Bank of Amsterdom  েরি প্রবেবিে হয় ? 

৮। কোন সারে ইংররজ ইষ্ট ইবিয়া কোম্পাবন প্রবেবিে হয় ?  

৯। ডাচ ইষ্ট ইবিয়া কোম্পাবন েখন প্রবেবিে হয় ?    

১০। Proto Industrialization োরে িরে ?  

১১। ইংেযারির টে এক্সরচঞ্জ এিং েিন রয়যাে এক্সরচঞ্জ এর প্রবেিা কোন সারে হয় ?  

১২। মূেয বিপ্লি োরে িরে ?  

১৩। কগৌরিময় বিপ্লরির সময় বিখযাে দার্শবনে কে বিরেন ?    

১৪। ‘Take off’ িেরে বে কিাঝ ?  

১৫। 3’G’s বে বিে ?  

১৬। বিজ্ঞাবনে বিপ্লি িেরে বে কিাঝ ?  

১৭। ‘Estado the India’ িেরে বে কিাঝ ?  

১৮। ফাবদশ নান্দ মযারগোন কে ? বেবন কেন বিখযাে বিরেন ?  

১৯। বর্ল্পবিপ্লি োরে িরে ?  

২০। িাবিজয বিপ্লি িেরে বে কিাঝ ? 



২১। োরে এিং কেন অর্শনীবের জনে িো হয় ?  

২২। ‘Stages of economic Growth’ র্ীর্শে গ্ররের কেখে কে ?    

২৩। ‘রহনবর দয নযাবভরগটর’ কে ? বেবন কেন বিখযাে বিরেন ? 

২৪। ‘Age of Enlightenment’ িেরে বে কিাঝ ?  

২৫। ‘Bill of Rights’ এিং ‘Act of Settlement’ বে বিে ?  

২৬। ‘িুরসরডা’ বে ?  

২৭। কর্াড়র্ র্েরে েৃবর্ বিপ্লরির কে কোন দুটি ফ্লারফ্লর ের্া কেখ।  
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১। কর্াড়র্ র্োব্দীরে মূেয বিপ্লরির োরিগুবে িযাখযা ের।  

২। ইউররারের অর্শনীবের উের মূেয বিপ্লরির বে প্রভাি েরড়বিে ?  

৩। কর্াড়র্ র্োব্দীরে ইউররারে বে েৃবর্ বিপ্লি হরয়বিে ? িযাখযা ের ।  

৪। িাবিজযিাদ িেরে বে কিাঝ ।  

৫। ইউররােীয় অর্শনীবেরে মারেশ বিবেজম সম্পরেশ  এেটি সংবিপ্ত বনিন্ধ কেখ।  

৬। েঞ্চদর্ র্েরের ইউররারে নিয িবিেরদর উত্থান আরোচনা ের।  

৭। ইংেযারি কের আরন্দােন এিং শ্রম সরিরারহর মরযয সংরোরগর মূেযায়ন ের।  

৮। কগৌরিময় বিপ্লি োরে িরে ?  

৯। বর্ল্প বিপ্লি ইংেযারি প্রর্ম কেন সংেটিে হরয়বিে ?  

১০। ‘েুটিং আঊট’ বসরটম িেরে বে কিাঝ ?  

১১। ‘রিাষ্টন টি োটিশ ’ বে ? এর োৎেেশ বে বিে ?  

১২। ইউররারের বিজ্ঞাবনে বিপ্লরির বিবর্ষ্টযগুবে কেখ।  

১৩। প্রাে-আযুবনে ইউররারে ‘এজ অি বেিারােইজম’ িেরে বে কিাঝ ? 

১৪। ‘বিজ্ঞান বিপ্লি’ েেটা ‘বিজ্ঞাবনে’ বিে ?  
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১। েেুশ গাে এিং কেরনর প্রার্বমে ঔেবনরিবর্ে সাম্রারজযর অনুসন্ধান এিং বনমশারনর বির্রয় আরোচনা ের।  

২। ভূমযযসাগরীয় অঞ্চে কর্রে আটোবিে মহাসাগরীয় অঞ্চরে অর্শবনবেে ভররেরের স্থানািররে বেভারি িিশনা েররি ?  

৩। ইংেযারির কগৌরিময় বিপ্লি (১৬৮৮) বে সেযই কগৌরিময় বিে ? আরোচনা ের ।  

৪। সামিেন্ত্র কর্রে েুুঁবজিারদ উত্তররির বিেেশ  বনরয় এেটি রচনা কেখ।  

৫। সপ্তদর্ র্েরের সংেট িেরে বে কিাঝ ? েুবম বে মরন ের এই সংেট সিশত্রগামী বিে ?  

৬। আরমবরোর স্বাযীনো েুরের োরিগুবে বে বে বিে ? এই েুরের োৎেেশ িিশনা ের।           

       


