
১. শূন্যস্থান্ পূরণ কর :  

(ক) ‘দ্য স্যো্োল কনট্রোক্ট’ বইটি ললখেলিখলন রুশশা । 

(ে) ফরোল্ লবপ্লখবর ্ময় ফ্রোখের রোজো লিখলন ষ াড়শ লুই । 

(গ) বুখজজোয়োরো লিল তৃতীয় ্ম্প্রদ্োয়ভুক্ত।  

(ঘ) বোস্তিখলর পতন ঘখিলিল ১৭৮৯ লিস্টোখের ১৪ ই জুলাই । 

 ২. ঠিক-ভুল নন্ণ ণয় কর :  

(ক) যাজক ও অনভজাত ষেনণ নিল সুনিধাশভাগী।  

উত্তর : ঠিক l 

(খ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ন্ীনতর প্রস্তাি নিশয়নিশলন্ মশেসু্ক।  

উত্তর : ঠিক l 

(গ) কানিি’ ন্ামক িইঠি নলশখনিশলন্ রুশশা। 

উত্তর : ভুল l 

(ঘ) বি মযমূলক কর িযিস্থা ফরানস নিপ্লশির পথ প্রস্তুত কশরনিল।  

উত্তর : ঠিক l 

৩. স্তম্ভ ষমলাও :  

  

উত্তর : 

ক— স্তম্ভ খ- স্তম্ভ 

ষতইল ভূলমকর 

িাইি ধমীয় প্রলতষ্ঠোখনর জনয ধোর্ জ কর 



গযাশিল লবন কর 

ভযাক্তিশয়ম ্ম্পলির ওপর ধোর্ জ কর 

৪. সংশক্ষশপ উত্তর িাও (২-৩ঠি িাকয) :  

(ক) ‘আঁনসয়া ষরক্তজম’ িলশত কী ষিাশ া?  

উত্তর : আলঁ্য়ো সরস্তজম কথোটি অথ জ হল পুরোতনতন্ত্র ্ মোজ। ১৭৮৯ লিস্টোখে ফরোল্ লবপ্লখবর পূখব জ 

্োরো ইউখরোখপ সর্ রোজননলতক, ্ োমোস্তজক ও অথ জননলতক বযোবস্থো প্রচললত লিল তোখকই পুরোতনতন্ত্র 

্মোজ বো আলঁ্য়ো সরস্তজম বলো হয়। রোজতন্ত্র লিল এই র্ুখগর প্রচললত শো্ন বযোবস্থো ও তো লিল 

স্বৈরোচোরী। 

(খ) ‘থানম ণডরীয় প্রনতক্তিয়া কী?  

উত্তর : সরোব্লপয়খরর শো্নকোখল ১৭৯৪ লিস্টোখের মোচজ ও এলপ্রল মোখ্ তোর লনখদ্জখশ লবপ্লখবর 

নোখম প্রচুর হতযোকোন্ড ঘিোখনো হয়। এরই প্রলতস্তিয়োয়  ১৭৯৪ লিস্টোখের ২২ জলুোই সরোব্লপয়র ও 

২৮ জলুোই তোর অনুগোমীখদ্র লগখলোটিখন হতযোর ঘিনোখক ‘থোলম জখ োরীয় প্রলতস্তিয়ো” বলো হয়। 

সরোব্লপয়খরর মৃতুযর ফখল ্ন্ত্রোখ্র শো্খনর অব্োন ঘখি।  

(গ) ফরানস নিপ্লশির নতন্ঠি আিশ ণ কী কী?  

উত্তর : ফরোল্ লবপ্লখবর লতনটি মূল আদ্শ জ লিল। এগুলল হল- ্োময, স্বমত্রী ও ৈোধীনতো অথ জোৎ 

জোতীয়তোবোদ্, গণতন্ত্রবোদ্ এবং বযস্তক্তৈোধীনতো। অথ জোৎ স্ববষমযমূলক ্মোজ বযোবস্থোর পলরবখতজ , 

জন্মগত সকৌললনয বোদ্ লদ্খয় সর্োগযতো ও দ্ক্ষতোর দ্বোরো মোনুখষর মর্ জোদ্োর মোপকোটি টিক করো 

হয়।লবশ্ববো্ীর ্খে ভোতৃত্বখবোধ ও স্ৌহোখদ্জর বোতজো প্রচোর করো হয়। 

(ঘ) ষিনন্স ষকাশিণর শপথ’-এর প্রধান্ কারণগুনল কী নিল? 

উত্তর : সিলন্ সকোখিজর শপখথর প্রধোন কোরণগুলল হল- ক) জোতীয় ্ভোর অলধখবশখন তৃতীয় 

্ম্প্রদ্োখয়র ্দ্্যরো মোথোলপিু সভোখির দ্োলব কখরন র্োখত তোখদ্র ৈোথ জ রলক্ষত হয়। 

ে) তৃতীয় ্ম্প্রদ্োখয়র দ্োলবখত কু্ষব্ধ রোজো তোখদ্র ্ভোকক্ষ বন্ধ কখর সদ্ন। 

 এই ঘিনোর প্রলতবোখদ্ তৃতীয় ্ম্প্রদ্োখয়র ্দ্্যরো লনকিবতী সিলন্ সকোখিজ ্মোখবত হখয় 

শপথ গ্রহণ কখরন সর্ র্তলদ্ন নো ফ্রোখে নতুন ্ংলবধোন স্বতলর হখে তোরো একখত্র প্রলতবোদ্ চোললখয় 

র্োখবন।  

 


