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Model Questions for Semester - IV
Paper: CC 10 (19th Century Revolution in Europe)
Unit I: The Greek War of Independence, the Revolutions of 1830, the Revolutions of
1848 – A possible turning point?
Each Questions carries of 2 marks
১. ীক সভ তার িভি িক িছল এবং তা িক নােম পিরিচত িছল ?
২. মালডািভয়ার িবে াহ িক?
৩. মািরয়ার িবে াহ িক? ।
৪. আি য়ােনাপেলর এর সি কেব কােদর মেধ

া িরত হয় ?

৫. হটাইিরয়া িফিলেক িক ?
৬. ি েসর াধীনতা যু ে র চারিট কারণ লখ ।
৭. ীস কেব াধীনতা অজন কেরিছল ?
৮. ি েসর

থম রাজা ক িছেলন ?

৯. ি েসর াধীনতা লােভর

কী িছল?

১০.পু নঃ িতি ত বূ রেবা রাজত বিলেত িক বােঝা ?
১১.

াে 1830 ি

াে র িব েবর কারণ িক িছল?

১২. জু লাই অিডন া িক ?
১৩ .জু লাই িব েবর

ত

কারণ িক িছল?

১৪. পিলগনাক ক িছেলন ?
১৫. জু লাই রাজত বিলেত িক বােঝা ?
১৬. ক এবং কন নাগিরক রাজা বেল পিরিচত িছেলন ?
১৭. জু লাই িব েবর ফলাফল িক িছল ?
১৮. জু লাই িব বেক িক র ণশীল িব ব বলা যায়?
১৯. লু ই িফিলেপর রাজ কালেক বু েজায়া রাজত বলা হয় কন ?
২০. ইউেরােপর কান কান দেশ জু লাই িব েবর

ভাব পেড়িছল ?

২১. িগেজা ক িছেলন ?
২২. 1848 ি

াে র িব েবর

২৩. ফ য়াির িব েবর

ত

ধান কারণ িল িক িছল ?
কারণ িক িছল ?

২৪. সং ােরর ভাজসভা িক ?
২৫. ফ য়াির িব েবর
২৬. ১৮৪৮ ি

ধান বিশ

াে র জু েনর অভু

িল িক িক ?
ান িক ?
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২৭. ১৮৪৮ ি

া

ক িব েবর বছর বলা হয় কন ?

২৮. ফ য়াির িব েবর

কী িছল ?

২৯. ফ য়াির িব ব ক নগর িব ব বলা হয় কন?
৩০. ইউেরােপর কান কান দেশ ফ য়াির িব েবর

ভাব পেড়িছল ?

Each Questions carries of 5 marks
১. ীেসর াধীনতা যু ে র

াপট িক িছল ?

২. ি েসর াধীনতা যু ে র কারণ িল িক িক িছল ?
৩. ি েসর াধীনতা যু ে র

কী িছল ?

৪. জু লাই িব েবর কারণ িক িছল ?
৫. জু লাই িব েবর তাৎপয িক িছল?
৬. জু লাই অিডন া স েক তু িম িক জােনা ?
৭. ফ য়াির িব ব

াে

কন সংগিঠত হেয়িছল?

৮. ফ য়াির িব েবর তাৎপয িক িছল ?
৯. জু লাই িব ব িক অিনবায িছল ?
১০. ইউেরােপর ১৮৪৮ ি

াে র িব ব কন ব থ হেয়িছল ?
Each Questions carries of 10 marks

১. ীেসর াধীনতা যু ে র কারণ িল িবে ষণ কেরা ।
২. জু লাই িব েবর কারণ ও ফলাফল িল আেলাচনা কেরা ।
৩.

া ও ইউেরােপ জু লাই িব েবর ফল িক হেয়িছল ?

৪.

াে

ফ য়াির িব েবর কারণ ও ফলাফল িল িবে ষণ কেরা ।

৫. ইউেরােপর উপর ফ য়াির িব েবর

ভাব িল আেলাচনা কেরা ।

Unit: II -The Age of Nationalism: The Second Empire in France and Louis
Napoleon; Unification of Italy and Germany; The Third Republic and the Paris
Commune;
Each Questions carries of 2 marks
১. ইউেরাপীয় জাতীয়তাবাদ িক ?
২. ক কেব ি তীয় ফরািস

জাত উে দ কেরন ?

৩.

িডট ফাঁিসেয়র িক ?

িডট মিবিলেয়র ও

৪. কবেটন চু ি
৫. কবেটন চু ি

কেব কােদর মেধ

া িরত হয়?

কন া িরত হেয়িছল?

৬. ফরািস ইিতহােসর কান সময় কালেক উদারৈনিতক সা াজ বলা হয় ?
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৭.

াে ি তীয় সা াজ ক ও কেব

িত া কেরন ?

৮. ভূ মধ সাগেরর বি নী কান দশেক বলা হয় ?
9. িসংহ দয় কান দশে িমক ক বলা হত ?
১০. ইতািলর ঐক আে ালেনর মি

কােক বলা হয় ?

১১. ইউেরােপর িখড়িকর দরজা কান দশেক বলা হেতা?
১২. ইতািলর
১৩.

ি ত দয় কােক বলা হত?

পকথার রাজপু

নােম ক পিরিচত িছেলন?

১৪. ক কন ইতািলেক ভৗেগািলক সং া বেল অিভিহত কেরন ?
১৫. ইতািলর ঐক সাধেন

ধান বাধা িল িক িছল ?

১৬. িরসিজেমে া িক ?
১৭. ইতািলর ঐক আে ালেনর

ধান িতনিট ধারা িক িছল?

সিমিতর নাম লখ ।

১৮. ইতািলর কেয়কিট
১৯. কােবানারী িক?

২০. কােবানারী আে ালন কন ব থ হয় ?
২১. নব ইতািল ক কন গঠন কেরন?
২২. কাউ

ক াভু র স ািদত পি কািটর নাম িক ?

২৩. মিবয়াস এর চু ি

কেব কােদর মেধ

া িরত হয় ?

২৪. িভ া া ার সি িক?
২৫. গ ািরবি

ক িছেলন?

২৬. লালেকাতা বািহনী ক কন গেড় তু েলন ?
২৭. ম াৎিসিন পতাকায় িক লখা িছল ?
২৮. ইউেরােপর ইিতহােস কান ঘটনােক দব আিদ িবশৃ লা বলা হত ?
২৯. লু ই নেপািলয়ন িকভােব জামািনর ঐেক র পথ

ত কেরন ?

৩০. সবজামানবাদ িক ?
৩১. বু রেসনসাফেটন িক?
৩২. জালভািরন িক ?
৩৩. জালভািরন ক কেব গঠন কেরন ?
৩৪. কুলটু র ক া
৩৫.
৩৬. র

িক ?

া ফুট পালােম

িক ?

ও লৗহ নীিত িক ?

৩৭. িবসমাক কয়িট যু
৩৮. জামািনর ঐক স

ও সি

ারা জামািনর ঐক স

কেরন?

করেত িবসমাক কান কান যু ে র স ু খীন হন ?
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৩৯. স ােডায়ার যু
৪০.

অথবা সাত স ােহর যু

ােগর সি কেব া িরত হয় ?

৪১. সডােনর যু
৪২.

কেব কােদর মেধ হয় ?

কেব কােদর মেধ হয়?

া ফুট সি কেব া িরত হয় ?

৪৩. এমস টিল াম িক ?
৪৪.

াে র উপর সডােনর যু ে র িক

৪৫. জামািনর
৪৬.

ঐেক র

ভাব পেড়িছল ?

ধান অ রায় িক িছল ?

কাইজার ব া িক ?

৪৭. িবসমাক ক

মতাচু ত করার পর কােক জামািনর

ধানম ী পেদ িনেয়াগ করা হেয়িছল ?

৪৮. Real Politik িক ?
৪৯. Dropping of the pilot কান ঘটনােক বলা হয় ?
৫০. বািলন চু ি

কেব কার উেদ ােগ আ ত হেয়িছল ?

৫১. বািলন চু ি র দু িট মূ ল উে শ লখ ।
৫২. তৃ তীয়

জাত িক ?

৫৩. প ািরস কিমউন িক ?
৫৪. প ািরস কিমউন কন গিঠত হেয়িছল?
৫৫. অ পৃ ে র স

সাইমন কােক ও কন বলা হয় ?
Each Questions carries of 5 marks

১. ইতািলর ঐক আে ালেন নব ইতািলর ভূ িমকা িক িছল?
২. ইতািলর ঐক আে ালেন ম াৎিসিনর িক ভূ িমকা িছল ?
৩. ১৮৫৯ ি

াে

কাউ

ক াভু র কন পদত াগ কেরিছেলন ?

৪. ইতািলর ঐক আে ালেন কাউ

ক াভু র এর িক ভূ িমকা িছল ?

৫. ইতািলর ঐক আে ালেন িতনজন নতার নাম ও তােদর দৃ ি ভি র সংি
৬. ইতািলর ঐক আে ালেন ি িময়ার যু

িববরণ দাও।

কতটা সহায়ক হেয়িছল ?

৭. টীকা লখ : কােবানারী আে ালন ।
৮ .টীকা লখ : জালভািরন।
৯ .জামািনর সংগিত িবধােন িবসমাক িক ব ব া হণ কেরিছেলন ?
১০. িবসমােকর অভ রীণ নীিতর মূ ল বিশ

িক িছল ?

১১. ক াথিলকেদর িব ে িবসমাক কী কী ব ব া নন?
১২. িমক কল াণ এর উে েশ িবসমাক িক িক ব ব া হণ কেরন ?
১৩. এমস টিল াম িক ?
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১৪. অি য়া ১৫.

া -

ািশয়া যু ে র িববরণ দাও ।
ািশয়া যু ে র িববরণ দাও।

১৬. টীকা লখ-র

ও লৗহ নীিত ।

১৭. তৃ তীয় নেপািলয়েনর বেদিশক নীিত কমন িছল ?
১৮.

াে তৃ তীয় নেপািলয়েনর পতেনর কারণ িল উে খ কেরা ।

১৯. প ািরস কিমউন এর উ ান ঘেটিছল কন ?
২০. আধু িনক সভ তার িববতেনপ ািরস কিমউন এর ঐিতহািসক তাৎপয িক িছল ?
Each Questions carries of 10 marks
১. ইতািলর ঐক আে ালেন মাৎিসিন ও কাউ

ক াভু েরর মতাদশগত পাথক স েক সংি

িববরণ দাও।

২. ইতািলর ঐক আে ালন স েক আেলাচনা কেরা ।
৩. ইতািলর ঐক আে ালেন বেদিশক শি র ভূ িমকা উে খ কেরা ।
৪ .জামািনর ঐক আে ালেন িবসমােকর ভূ িমকা উে খ কর।
৫. িবসমােকর পররা নীিতর স েক আেলাচনা কেরা।
৬. ১৮৭১-১৯১৪ ি

া

পয

া তৃ তীয়

জাতে র ইিতহাস আেলাচনা কেরা।

Unit III: Russia—Tsarist autocracy and reforms, the emergence of the revolutionary
movement; the Eastern Question—the Crimean War, the Treaty of Paris, Balkan
nationalism.
Each Questions carries of 02 marks
১. িমখাইল রামানব ক িছেলন ?
২. জার কােদর বলা হত ?
৩. রািশয়ার

থম জার ক িছেলন ?

৪. ভূ িমদাস আইন িক ?
৫. জারত বলেত কী বােঝা?
৬. রািশয়ায় কান রাজবংশ রাজ করত?
৭. জািরনা কােদর বলা হত?
৮. আধু িনক রািশয়ার জনক নােম ক পিরিচত?
৯. িমর িক?
১০.

ােটািরয়ান গাড িক?

১১. রািশয়ায় িডেসমি

িবে ােহর দু জন নতার নাম লখ।

১২. বাড অফ স র িক ?
১৩. ক কেব ভূ িমদাস

থার িবেলাপ ঘটান?
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১৪. রািশয়ার দু ইজন বু ি জীবীর নাম লখ ।
১৫. মু ি র ঘাষণাপ িক ?
১৬. িনিহিল

আে ালন িক?

১৭. নারদিনয়াভিলয়া িক?
১৮.

শ ভাষায় নােরাদ কথার অথ িক?

১৯. নােরাদিনক আে ালন িক ?
২০. রািশয়ার িবচার ব ব ার স বা

আদালেতর নাম িক?

২১. পূ বা লীয় সমস া িক?
২২. পূ বা লীয় সমস ার দু িট কারণ উে খ কর ।
২৩. উ জল নীিত িক ?
২৪. কােক কন ইউেরােপর
২৫. ি িময়ার যু
২৬. কান সি

মানু ষ বলা হেতা?

কেব কােদর মেধ সংঘিটত হয় ?
ারা ি িময়ার যু ে র সমাি ঘেট?

২৭. ি িময়ার যু ে র দু িট তাৎপয উে খ কর ।
২৮. জাতীয়তাবাদ িক ?
২৯. বলকান লীগ কেব কােদর উেদ ােগ গিঠত হয় ?
৩০. বলকান লীগ গঠেনর উে শ িক িছল ?
৩১.

থম বলকান যু

৩২. কান সি

ারা

৩৩. ি তীয় বলকান যু
৩৪. কান সি

কেব কােদর মেধ সংঘিটত হেয়িছল ?
থম বলকান যু ে র পিরসমাি ঘেট ?
কেব কােদর মেধ সংঘিটত হয় ?

ারা ি তীয় বলকান যু ে র পিরসমাি ঘেট?

৩৫. দু িট বলকান যু ে র আ জািতক

কী িছল?

৩৬. বলকান অ ল পূ েব কান সা ােজ র অ ভু

িছল ?

Each Questions carries of 05 marks
১. জার ি তীয় আেলকজা ার এর সং ার িলর সংি

িববরণ দাও ।

২. টীকা লখ - ভূ িমদাস ।
৩.

শ িব েবর পছেন জারেদর

৪. নােরাদিনয়া ভিলয়া স েক সংি

রাচারী শাসন িক প িছল?
িববরণ দাও ।

৫. টীকা লখ - নােরাদিনক আে ালন ।
৬. 1905 ি

াে র িব েবর পটভূ িমেত তৃ তীয় আেলকজা ার এর িক ভূ িমকা িছল ?

৭. ি িময়ার যু ে র সংি

িববরণ দাও ।
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৮. টীকা লখ - জার ি তীয় িনেকালাস ।
৯. পূ বা লীয় সমস া বলেত কী বাঝায়?
১০. ি িময়ার যু ে র তাৎপয িক িছল?
১১. দু িট বলকান যু ে র আ জািতক
১২. টীকা লখ - প ািরস চু ি

িবে ষণ কেরা ।

।

১৩. টীকা লখ - বলকান জাতীয়তাবাদ।
Each Questions carries of 10 marks
১. জার ি তীয় আেলকজা ার ক কন মু ি দাতা জার বলা হয় - আেলাচনা কেরা ।
২. রািশয়ার জােররা ভূ িম দাসেদর িবষেয় িক িক ব ব া হণ কেরিছেলন ?
াপট আেলাচনা কেরা।

৩. পূ বা লীয় সমস ার

৪. ি িময়ার যু ে র কারণ িল িবে ষণ কেরা।
৫. ি িময়ার যু ে র ফলাফল আেলাচনা কেরা ।
৬. তু িম িক মেন কেরা বািলন চু ি

পূ বা লীয় সমস ার সমাধান করেত পেরিছল ?

Unit : IV Society and Economy in Nineteenth Century Europe: industrial
transformation in Britain; difference in industrialization process between England
and the Continental powers – France, Germany and Russia – the emergence of the
working class and its movements – The impact of ideology: Louis Blanc,
Each Questions carries of 02 marks
১. িশ িব ব কথািট ক

থম ব বহার কেরন ?

২. কান ঐিতহািসক িশ িব ব কথািটেক জনি য় কের তােলন ?
৩. িশ িব ব বলেত কী বাঝায় ?
৪. িশ িব েবর দু িট

ধান বিশ

উে খ কেরা ?

৫. িশ িব েবর Take off িক ?
৬. ইংল াে

িশ িব ব হওয়ার চারিট কারণ উে খ কেরা ।

৭. কারা কেব আিব ার কেরন উড় মাকু, া
লা

ফােনস, ি

িনং জিন, ওয়াটার

ম, িমউল, পাওয়ার লু ম, সফিট

।

৮. বা ীয় ইি ন ক কেব আিব ার কেরন?
৯. ক কান সময় কালেক ইংল াে র িশ িব েবর ি তীয় পযায় বেলেছন ?
১০. ইংল া
১১.

ছাড়া ইউেরাপীয় মহােদেশর কান কান দেশ িশ িব ব সংঘিটত হেয়িছল?

াে িশ িব ব কন দিরেত হেয়িছল?
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১২. জামািনেত িশ িব ব িবলে র দু িট কারণ লখ ।
১৩. িশ িব েবর সামািজক ফল িক িছল ?
১৪. িশ িব েবর রাজৈনিতক ফল িক িছল ?
১৫. িশ িব েবর অথৈনিতক ফল িক িছল?
১৬. লু ই া

ক িছেলন ?

১৭ .The Organisation of Labour

িট কার লখা ?

১৮. The Organisation of Labour

িটর িবষয়ব িক িছল ?

১৯. িশে Division of Labour বলেত কী বাঝায়?
২০. লু ডাইট দা া িক?
২১. িপটারলু র হত াকা িক?
২২. ম িবভাজন নীিত িক ?
২৩. িশে র

ে Leading Sector বলেত কী বাঝায়?

২৪. এিরক হবসবম এর মেত িশ িব েবর কারণ িক িছল?
২৫. এনে াজার িক?
২৬. কারখানা

থা বা ফ া ির

থা িক ?

২৭. ক কন ইংল া েক িবে র কারখানা বেলেছন ?
২৮. িশে র
২৯.

ে ইংল া েক কন ইউেরােপর িশ ক বলা হয় ?

ডািরখ িল

ক িছেলন?

৩০. সােজই উইট ক িছেলন?
৩১. উইেট সং ার বলেত কী বােঝা ?
৩২. িশ া য়ী সভ তা িক ?
৩৩. ইউেরােপ িমক

ণীর উ ব িকভােব হয় ?

৩৪. িশ িব েবর সু ফল লখ ?
৩৫. িশ িব েবর দু িট কুফল লেখা?
৩৬. িশ িব ব িমক

ণীর মেধ িক পিরবতন এেনিছল ?

৩৭. Truck System িক ?
৩৮. মজীবী আে ালন কন

হয় ?

৩৯. ফ া ির আইন কন পাস করা হয় ?
৪০. প ািরস কিমউন িক?
৪১.

ড ইউিনয়ন আে ালন কখন গেড় ওেঠ?

৪২. চািট

আে ালন িক ?

৪৩. রািশয়ােত িশ িব ব কখন ঘেটিছল ?
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৪৪. Civil War in France

িট কার লখা ?

৪৫. Civil War in France

িট কেব

কািশত হয় ?

Each Questions carries of 05 marks
১. িশ িব ব িক ? এর সময়কাল উে খ কেরা।
২. িশ িব েবর বিশ
৩. ইংল াে

িল লখ ।

থম িশ িব ব ঘটার কারণ িল উে খ কেরা ।

৪. িশ িব েবর সহায়ক ব ািনক আিব ার িল স েক সংি
৫.

াে িশ িব ব কখন ও িকভােব হেয়িছল ?

৬.

াে িশ িব ব দিরেত হয় কন ?

৭.

াে র িশ ায়েন তৃ তীয় নেপািলয়েনর ভূ িমকা িক িছল ?

িববরণ দাও।

৮. জামািনেত িশ িব ব িবলে ঘেটিছল কন ?
৯. জামািনেত িশ ায়েন িবসমােকর িক ভূ িমকা িছল?
১০. রািশয়ার িশ ায়েন জার ি তীয় আেলকজা ার এর ভূ িমকা িক প িছল ?
১১. িশ িব েবর সু ফল িল লখ।
১২. িশ িব েবর অথৈনিতক

ভাব কমন িছল ?

১৩. িশ িব ব ও নারীেদর অব ান স েক আেলাচনা কেরা ?
১৪. িশ িব েবর ফেল াম থেক শহের মানু েষর অিভ য়াণ ঘেটিছল কন ?
১৫. িশ িব েবর কুফল িল লখ ।
১৬. ঘেটা বিলেত কী বাঝায় ?
১৭. টীকা লখ- িশ িব েবর Take Off.
১৮. িশ

সমােজ পু ঁিজবাদী মািলক ও িমক

১. িশ িব ব িক ইংল াে ই কন

ণীর উ ব স েক আেলাচনা কেরা।

Each Questions carries of 10 marks
থম িশ িব ব দখা দয় আেলাচনা কেরা ।

২. ইংল াে র িশ ায়ন থেক উনিবংশ শতা ীর ইউেরােপর িশ ায়ন িকভােব ত হেয় িগেয়িছল আেলাচনা কেরা।
৩. ইউেরাপীয় মহােদশ িশ ায়েনর পাথক িক প িছল,
৪. ইংল াে র িশ িব ব ও মহােদেশর অন

া , জামািন ও রািশয়ার মেধ -একমা ইংল া

ব তীত ।

িশ িব েবর মেধ পাথক িক িছল ?

৫. ইংল াে র িশ িব েবর পছেন পিরবহন ব ব ার অবদান আেলাচনা কেরা ।
৬. ইউেরােপর রাজনীিত ও অথনীিতেত িশ িব ব িকভােব

ভািবত কেরিছল ?

৭. িশ িব েবর সমেয় মানু ষ াম থেক শহের কন এেসিছল ? সমাজ জীবেন এর িক
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Unit V: Nationalism in Eastern and South Western Europe: Czech, Hungarian and
Serbian.
Each Questions carries of 02marks
১. জাতীয়তাবাদ বলেত কী বাঝায় ?
২. জাতীয়তাবাদ ধারণািটর মূ ল কথা িক ?
৩. ইউেরােপর কাথায় কাথায় জাতীয়তাবাদী আে ালেনর

াপট গেড় উেঠিছল ?

৪. চেকাে াভািকয়ার ভৗগিলক অব ান কমন িছল?
৫. চেকাে াভািকয়ার জাতীয়তাবাদী দু ইজন নতৃ ে র নাম লখ?
৬. ইউেরাপ মহােদেশর কান দশিটেক দি ণ - পূ ব ইউেরােপর
৭. চেকাে াভািকয়া দশিট অথনীিতর িদক থেক কতটা

েবশ ার বলা হয় ?

পূ ণ িছল?

৮. লু ই কসু থ ক িছেলন ?
৯. হাে ির পূ েব কান রাে র অ ভু

িছল ?

১০. হাে িরর ম াৎিসিন কােক বলা হত ?
১১. কান িব েবর

ভােব হাে রীয়ানরা জাতীয়তােবােধ জা ত হয়?

১২. কার নতৃ ে হাে রীয়ান অিধবাসীরা িবে াহ ঘাষণা কেরিছল ?
১৩. সব াভবাদ আে ালন িক ?
১৪. হাে িরর দু ইজন জাতীয়তাবাদী নতৃ ে র নাম লখ ?
১৫. সািবয়া পূ েব কান দেশর অ ভু

িছল ?

১৬. সািবয়ার জাতীয়তাবাদী দু ইজন নতৃ ে র নাম লখ ।

১. টীকা লখ -

Each Questions carries of 05 marks
চেকাে াভািকয়ার জাতীয়তাবাদী
াপট ।

২. চেকাে াভািকয়ার জাতীয়তাবাদী আে ালেনর বিশ
৩. হাে িরর জাতীয়তাবাদী আে ালেনর

িল লখ ।

ধান কারণ িল িক িক িছল ?

৪. টীকা লখ - লু ই কসু থ ।
৫. সািবয়ার জাতীয়তাবাদী আে ালেনর বিশ

িল উে খ কেরা।

Each Questions carries of 10 marks
১. পূ ব ও দি ণ পি ম ইউেরােপ জাতীয়তাবাদী ভাবধারার
াপট আেলাচনা কেরা।
২. চেকাে াভািকয়ার জাতীয়তাবাদী চতনা িব রাজনীিতেক কতখািন
৩. চেকাে াভািকয়ার ভৗেগািলক অব ােনর অথৈনিতক

ভািবত কেরিছল ?

িবে ষণ কেরা ।

৪. হাে িরর জাতীয়তাবাদী আে ালেন লু ই কসু থ এর ভূ িমকা কতখািন আেলাচনা কেরা ।
৫. সািবয়ানরা কান তু িক শাসেনর িব ে জাতীয়তােবােধ উ ু

হেয়িছল আেলাচনা কেরা।
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