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Answers of each group should be in separate answer-sheet 

Group – A (F.M. 10) 

1.    Answer any five questions     5x2= 10 
(𝑖)  'মু ন িব ব' কােক বলা হয়? 

(𝑖𝑖)  'পাচেম ' কী? 

(𝑖𝑖𝑖)  কাপারিনকাস ক িছেলন? িতিন িক ত  চার কেরন? 

(𝑖𝑣)  'The Philosophy of the Enlightenment' িট ক িলেখেছন? 

(𝑣)  'আেলাকন'-এর চারিট ধান  িক িছল? 

(𝑣𝑖)  াে েমশন সং া  িববাদ িক? 

(𝑣𝑖𝑖)  ইংল াে  কেব 'Royal Society' এর িত া হয়? 

(𝑣𝑖𝑖𝑖)  লেভলার কােদর বলা হয়? 

Group – B (F.M, 15) 

2.  Answer any one question     1x15= 15 

 (𝑖) আধুিনক যুেগর েত ঘেট যাওয়া 'িব ান িব ব' কতখািন ব িবক িছল বেল তুিম মেন কর? 

(𝑖𝑖)  মু ন িব েবর সামািজক ও অথৈনিতক তাৎপয িক িছল? 

Group – C (F.M. 65 = 25 × 1 + 4 × 10) 

3.  Answer following questions     25x1= 25 

 (𝑖) ‘Six Books on Republic’ ে র লখক ক? 

(𝑎)  িসেসেরা (𝑏) মে ু  (𝑐) মিকয়ােভলী (𝑑) জ াঁ বাঁদা। 

(𝑖𝑖) ‘জাইেলা ািফ’ মু ন প িতর থম সূচনা কান দেশ? 

(𝑎) িচন (𝑏) আরব (𝑐) জামািন (𝑑) া । 

(𝑖𝑖𝑖) েটনবােগর ছাপাখানায় থম কািশত -- 

(𝑎) অ াে ানিমক াল ক ােল ার (𝑏) শফাড ক ােল ার (𝑐) দ  ি  (𝑑) কােনািটই নয়। 

(𝑖𝑣) ৪৮ লাইন বাইেবল কেব ছাপা হয়? 



(𝑎) ১৪৫৫ ি ঃ (𝑏) ১৪৫৬ ি ঃ (𝑐) ১৪৫৭ ি ঃ (𝑑) ১৪৫৮ ি ঃ 

(𝑣)  থম বা েদর আিব ারক দশ কানিট? 

(𝑎) িচন (𝑏) আরব (𝑐) ইতািল (𝑑) া । 

(𝑣𝑖) সামিরক িব েবর থম পূনা  ব াখ া দন ক?  

(𝑎) িপসান (𝑏) মাইেকল রবাটস (𝑐) টমাস মার (𝑑) িটিসয়াস। 

(𝑣𝑖𝑖) ‘ লিভয়াথান’ িট ক রচনা কেরন? 

(𝑎) হব   (𝑏) লক (𝑐) েশা (𝑑) মে ু । 

(𝑣𝑖𝑖𝑖) ‘ ানদী  রাচার’ কথািট থম ব বহার কেরন ক? 

(𝑎) হব   (𝑏) লক (𝑐) িদেদেরা (𝑑) িমরােবা। 

(𝑖𝑥) অ াডাম ি েথর ‘Weath of Nations’ িট কেব কািশত হয়? 

(𝑎) ১৭৭৬ ি ঃ (𝑏) ১৭৭৭ ি ঃ (𝑐) ১৭৭৮ ি ঃ (𝑑) ১৭৭৯ ি ঃ। 

(𝑥) ইংল াে  কান রাজার শাসনকােল সং ার আে ালেনর সূচনা হয়?  

(𝑎) অ ম হনির (𝑏) স ম হনির (𝑐) মওেয়ল (𝑑) থম জন। 

(𝑥𝑖) ‘ওপাস মাজুস’ কার রচনা? 

(𝑎) রজার বকন (𝑏) গ ািলিলও (𝑐) সারভাি স (𝑑) মােকােপােলা।  

(𝑥𝑖𝑖) ‘িব ান িব ব হঠাৎ ঘেট যাওয়া ব িবক ঘটনা নয়’- ক বেলেছন?  

(𝑎) ি েফন শ ািপন (𝑏) ি ফন গ াির (𝑐)  সারভাি স (𝑑)  অ াির টল।   

(𝑥𝑖𝑖𝑖) ‘িনখঁুত গ এবং দু  মত ’-এই দু’ভােগ িব া েক ক দেখিছেলন? 

(𝑎) ি েফন শ ািপন (𝑏) ি েফন গ াির (𝑐)  সারভাি স (𝑑)  অ াির টল।   

(𝑥𝑖𝑣) আধুিনক িব ােনর জে র আেগর ব ািনক মননেক িক বলা হয়? 

(𝑎) ‘Proto-Science’ (𝑏) ‘Early-Science’ (𝑐) ‘Science Fiction’ (𝑑) কােনািটই নয়। 

(𝑥𝑣) জ ািতিবদ ায় কাপারিনকােসর ত েক পিরমাজন কেরন ক? 

(𝑎) রজার বকন (𝑏) গ ািলিলও (𝑐) সারভাি স (𝑑) কপলার।  

(𝑥𝑣𝑖) ‘ াইং শা  ল’ ক আিব ার কেরন? 

(𝑎) জন ক (𝑏) ি েফন িমং (𝑐) জন শার (𝑑) আেলকজা ার ডাফ। 

(𝑥𝑣𝑖𝑖) ‘অগানাইেজশন অফ লবার’-এর ত  ক চার কেরন?  



(𝑎) লুই া  (𝑏) ি েফন িমং (𝑐) কাল মা  (𝑑) লিনন। 

(𝑥𝑣𝑖𝑖𝑖) ‘এনে াজার ব ব া’ কাথায় চিলত িছল? 

(𝑎) ইংল া  (𝑏) া  (𝑐) জামািন (𝑑) ইতািল।  

(𝑥𝑖𝑥) ‘িশ  িব ব’ কথািট থম ক ব বহার কেরন?  

(𝑎) অগাে  াি  (𝑏) জন শার (𝑐) ি েফন শ ািপন (𝑑) টমাস মার। 

(𝑥𝑥) ‘ সফিট ভালব’ িক কােজ ব ব ত হত? 

(𝑎) খিনগেভ িনরাপ ার কােজ (𝑏) জাহাজ চালনায় (𝑐) পবত আেরাহেন (𝑑) সবকিটেত।  

(𝑥𝑥𝑖) ইংল া েক ‘িবে র িশ কারখানা’ বেলেছন ক? 

(𝑎) িফশার (𝑏) ল ম ান (𝑐) হবসবম (𝑑) টম পইন।  

(𝑥𝑥𝑖𝑖) জামািনেত ক ‘Working Mens Association’ িত া কেরন? 

(𝑎) ফািদনা  লাসাল (𝑏) হনির িপটার (𝑐) িপটার সঁপার (𝑑) এঁেদর কউ না। 

(𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖) েনর ভূ ািধকাির অিভজাতবেগর সং া িক নােম পিরিচত িছল? 

(𝑎) ম া (𝑏) িগ  (𝑐) িভ া (𝑑) কােনািটই নয়। 

(𝑥𝑥𝑖𝑣) ‘The Struggle for Stability in Early Modern Europe’ কার লখা? 

(𝑎) িথওডর রাব (𝑏) িথওডর বক (𝑐) মিরসন (𝑑) এেডায়াড িগবন। 

(𝑥𝑥𝑣) ‘War and Society in Europe’ িলেখেছন-- 

(𝑎) পিলেয়নি  (𝑏) ােমল (𝑐) অ া ারসন (𝑑) িফিলপ।  

Answer any four questions (4x10= 40) 

4. সামিরক িব েবর ফেল যু  প িতেত িক িক পিরবতন আেস? 

5. আধুিনক িব ােনর িবকােশ ব ািনক একােডমী িলর ভুিমকা িক িছল?  

6. ইংল াে র গৃহযুে র ধান িবষয় িল িক িছল? 

7. জন লক িকভােব একিট আদশ রাে র পেরখা তির কেরিছেলন?  

8. মােক াইল অথনীিত বলেত িক বাঝ?   

9. ইংল াে  কন থম িশ িব ব সংগিঠত হয়?  


