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১। ফ্রান্সে তৃতীয় সম্প্রদায় কারা ?  

২। ‘লেৎর দয কযন্সে’ কক ?  

৩। সাকুন্সোৎ কারা ?  

৪। লেকিস লকান্সেের েপথ কক ?  

৫। বাস্তিে দুন্সগ ের পতন্সির তাৎপর্ ে কক কিে ?  

৬। ‘মহা আতঙ্ক’ বেন্সত কক লবাঝ ?  

৭।  অ্যাসাইন্সিে কক ?  

৮। তুন্সগ ো লক কিন্সেি ?  

৯। ফ্রান্সে ‘লসন্সেম্বর হতযাকাণ্ড’ বেন্সত কক লবাঝ ?  

১০। লক, কন্সব ‘বযঙ্ক অ্ব ফ্রাে’ প্রকতষ্ঠা করাি ?  

১১। ‘লকাড লিন্সপাকেয়ি’ বেন্সত কক লবাঝ ? 

১২। ‘কিকরডাে’ কক ?  

১৩। ধম ের্াজকন্সদর সংকবধাি কান্সক বন্সে ?  

১৪। ব্রােউইক মযাকিন্সেন্সটা কক ?  

১৫। স্তজরস্তিট কারা ?  

১৬। লক, কান্সক ট্রাোেগান্সরর র্ুন্সে পরাস্তজত কন্সরি ?  

১৭। ওয়াোরেুর র্ুন্সের গুরুত্ব কক ?  

১৮। কন্সব, কান্সদর মন্সধয অ্যাকমন্সয়ন্সের সকি স্বাক্ষকরত হয় ?  

১৯। ইউন্সরাপীয় েস্তি সমবায় গঠন্সির উন্সেেয কক কিে ?  

২০। কিন্সয়িা সন্সেেন্সির প্রধাি লিতা কারা কিন্সেি ?  



২১। ‘কেস্তজওক্র্যাে’ কান্সদর বো হয় ?  

২২। েরাসী কবপ্লন্সবর কতিটে আদে ে কক ?  

২৩। েুই কসুথ লক কিন্সেি ?  

২৪। িেন্সতয়ার লক ?  

২৫। ‘থাকম েন্সডারীয় প্রকতস্তক্র্য়া’ কক ?   
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১। ঐকতহাকসক কহসান্সব জজে লেন্সেিন্সরর মূেযায়ি কর ।  

২। ‘বযস্তি ও িাগকরন্সকর অ্কধকারপন্সের ল াষিা’য় কক বো হন্সয়কিে ?  

৩। েরাসী সংকবধাি সিা কতৃেক গৃহীত অ্থ েনিকতক সংস্কারগুকে আন্সোচিা কর।  

৪। সন্ত্রান্সসর রাজত্বন্সক সমথ েি করা র্ায় কক ?  

৫। েরাসী কবপ্লব (১৭৮৯) কক একটে ‘বুন্সজোয়া কবপ্লব’ কিে ?  

৬। পযাকরস ককমউন্সির উপর একটে সংকক্ষপ্ত েীকা লেখ ?  

৭। লিন্সপাকেয়ি লবািাপান্সেের োসিতাকন্ত্রক সংস্কার সম্পন্সকে সংন্সক্ষন্সপ আন্সোচিা কর।  

৮। কিন্সয়িা কংন্সেস (১৮১৫) ইউন্সরান্সপ োকি প্রকতষ্ঠা করন্সত কতদরূ সেে হন্সয়কিে ?  

৯। েরাসী কবপ্লন্সবর জিয েরাসী রাজতন্ত্র কতখাকি দায়ী কিে ?  

১০। লিন্সপাকেয়িন্সক কক কবপ্লন্সবর সিাি বো র্ায় ?  

১১। ফ্রান্সের ইকতহান্সস সন্ত্রান্সসর রাজন্সত্বর গুরুত্ব কী ?  

১২। িযােিাে কিন্সিিোন্সির কার্ োবেীর মূেযায়ি কর।     
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১। ১৭৮৯ কিষ্টান্সের কবপ্লন্সবর জিয েরাসী দাে েকিকন্সদর রচিা কতদরূ দায়ী কিে ?  



২। ‘মহান্সদেীয় বযবস্থা কিে এমি একটে কিমুখী অ্স্ত্র র্া েতররুন্সদর লচন্সয় তার স্রষ্টান্সকই 

গিীরিান্সব আ াত কন্সরকিে’- বযাখযা কর।  

৩। লকি ও ককিান্সব লমোরকিক ইউন্সরান্সপ ‘পুরন্সিা বযবস্থা’ রক্ষা করার লচষ্টা কন্সরকিন্সেি ?  

৪। কিন্সয়িা কংন্সেন্সসর েতেগুকে কবন্সেষণ কন্সরা। কিন্সয়িা কংন্সেস কক একটে প্রকতস্তক্র্য়ােীে 

বন্সদাবি ?  

৫। ফ্রান্সের অ্িযিরীণ উন্নকতর জিয লিন্সপাকেয়ি কী কী বযবস্থা প্রবতেি কন্সরি ?  

৬। লিন্সপাকেয়ি লবািাপান্সেের সংস্কারগুকে মূেযায়ি কর।  

৭। েরাসী কবপ্লন্সবর প্রাক্কান্সে ফ্রান্সের সামাস্তজক ও অ্থ েনিকতক অ্বস্থা আন্সোচিা কর।  

৮। লিন্সপাকেয়ন্সির পতন্সির কারণগুকে আন্সোচিা কর।                       


