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                    যেক োন ৫ টি প্রকের উত্তর দোও                       ৫x২=১০  

১.১ য োড়শ শতক  ইউকরোকে এ জন রোষ্ট্রীয় চিন্তোচিকদর নোম যেখ? 

চতচন য োন মতিোকদর চিশ্বোসী চিকেন? 

১.২ েুথোর ও  যোেচিকনর নীচতর এ টি েোথ থ য যেকখো? 

১.৩ ‘চদ চপ্রন্স’ গ্রন্থটিকত মযোচ য়োকিচে চ  িকেকিন? 

১.৪ যরকনসো াঁ েুকের চিত্র েোর  কয় টি বিচশষ্ট্য যেখ? 

১.৫ যেকিো , অ্যোচরস্টিে ও িকেমীর যেখো এ টি  কর গ্রকন্থর নোম 

যেকখো? 

১.৬ ইতোচের নিজোেরকন  কয় জন েুকরোধোর নোম যেকখো? 

১.৭ ‘চদ েোস্ট সেোর’ য োন মোনিতোিোদী এাঁক চিকেন? 

১.৮ যরকনসো াঁর েুকে চশকের  কয় টি বিচশষ্ট্য যেকখো? 
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Semester – IV (Honours)      CC 9           The French Revolution and Napoleon Bonaparte 

যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও৷    ৫x২ = ১০  

১) ফরাসি সিপ্লি কত িালে এিং ককান রাজার িমলে এই সিপ্লি হে? 

২) ফরাসি সিপ্ললির িমে দুটি রাষ্ট্রীে কলরর নাম কেখ? 

৩) ফরাসি সিপ্ললির িমে মেূ মন্ত্রগুসে কী কী সিে? 

৪) রুল া কক সিলেন? তার সিখযাত গ্রন্থটির নাম কেখ? 

৫) কনল াসেোন কিানা ািট কক সিলেন এিং কত িালে ফ্রালের সিংহািলন িলিন? 

৬) কত িালে ককান যুলে কনল াসেোলনর চূড়ান্ত  তন হে? 

৭) সিলেনা িলেেন কত িালে ককন অনুটিত হলেসিে? 

৮) ফরাসি সিপ্ললির দু’জন সিখযাত দা টসনলকর নাম কেখ৷ 
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Semester – IV (Honours)      SEC 2            Making of Indian Foreign Policy 

যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও৷    ৫x২ = ১০  

১. জ োট নিরপক্ষতো বলতত কী জবোঝ ? 

২. পঞ্চশীল কী ? 

৩. সোকক (SAARC –South Asian Association for Regional Cooperation) কী ? 

৪. ভোরত-শ্রীলংকোর সম্পতককর প্রধোি নবষয়গনল কী ? 

৫. ভোরত-ভূটোি চুক্তি কত সোতল স্বোক্ষনরত হয় ? এই চুক্তির নবষয়বস্তু কী ? 

৬ ভোরত-বোংলোতেশ নিটমহল চুক্তি কতব স্বোক্ষনরত হয় ? চুক্তিটটর নবষয়বস্তু কী ? 

৭. ভোরত-পোনকস্তোি নসমলো চুক্তি কতব কী উতেতশে স্বোক্ষনরত হয় ? 

৮. ভোরত-মোনককি পরমোণ ুচুক্তির সোরবস্তু কী?  
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