
দিত্বীয় অধ্যায়

১। মিখাইল গৰ্বাচেভ ক ান আমিল?

উত্তৰঃ কিামভচেট ইউমনেনৰ সািযৰ্াদী দলৰ এজন শীৰ্ব কনতা।
২। ম িান েনত সািযৰ্াদী দলৰ সাধাৰণ সম্পাদ মিিাচে  াৰ্বভাৰ গ্ৰিণ  মৰমিল?

উত্তৰঃ ১৯৮৫ েনত।
৩। গ্লািন’ষ্ট আৰু কেচৰষ্ট্ৰ’ই াৰ অৰ্ব ম ?

উত্তৰঃ গ্লািন’ষ্ট ৰ অৰ্ব – অমধ স্বচ্ছতা আৰু কেচৰষ্ট্ৰ’ই াৰ অৰ্ব- েুনৰ মনিবাণ।
৩। মিখাইল গৰ্বাচেভ প্ৰৱতব ন  ৰা সংস্কাৰী নীমত দুটা ম ম ?

উত্তৰঃ মিখাইল গৰ্বাচেচভ গ্লািন’ষ্ট আৰু কেচৰষ্ট্ৰ’ই াৰ জমৰেচত কিামভচেট আমিব ৰ সংস্কাৰ আমনৰ্ মৰ্োমৰমিল।
৪। কৰ্ামৰে োল্্ট মেন ক ান আমিল?

উত্তৰঃ ৰামিো প্ৰজাতন্ত্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰেমত (১৯৯১) আমিল।
৫। ম িান েনত কিামভচেট ইউমনেনৰ েতন িে?
উত্তৰঃ ১৯৯১ েনৰ ২৫ মিচেম্বৰত।
৬। Commonwealth of Independent States (CIS) ক মতো গঠন হিমিল?

উত্তৰঃ ১৯৯১ েনত অৰ্বাত কিামভচেট ইউমনেনৰ ভাচ ানৰ মেিত।
৭।ক ানখন ৰাষ্ট্ৰই আৰু ক মতো ৰ্ামলবন কদৱাল মনিবাণ  মৰমিল?

উত্তৰঃ েূৰ্ জািবানীৰ সািযৰ্াদী েৰ াচৰ ১৯৬১ েনৰ ১৩ আগষ্টত ৰ্ামলবন কদৱাল মনিবাণ  মৰমিল। ১৯৮৯ েনত ৰ্ামলবন কদৱালখন ভাম কেচলাৱা হিমিল।
৮। আতং প্ৰমত াৰৰ ৰ্যৱস্িা (Shock Therapy) ক মতোৰ েৰা  াৰ্ব ৰী হিমিল?

উত্তৰঃ ১৯৯০ েনৰ েৰা  াৰ ৰী কিাৱা আতং প্ৰমত াৰ ৰ্যৱস্িাৰ জমৰেচত ৰামিোই অৰ্বননমত অৱস্িাচটা টনম োল  মৰৰ্ খুমজমিল।
৯। ৰূৰ্ল (Ruble) ক ান কদশৰ িুদ্ৰা?
উত্তৰঃ ৰামিোৰ।



Chapter II

1. Who was Mikhail Gorbachev ?

Ans: Leader and General Secretary of Communist Party of Soviet Union.

2. When did Gorbachev became General Secretary of Communist Party?

Ans: In 1985. 

3. What are the meanings of Glasnost and Perestroika

Ans: Glasnost means- Openness and Perestroika means- Restructuring.

4. What are the Reformist Principle of Gorbachev?

Ans: Glasnost and Perestroika by which Gorbachev tried to reform existing soviet models.

5. Who is Boris Yeltsin?

Ans: Yeltsin was the President of Russia (1991)

6. When did Soviet Union Collapse ?

Ans: On 25 December, 1991

7. When did Commonwealth of Independent States (CIS) form?

Ans: After the disintegration of Soviet Union in 1991.

8. Berlin Wall built by which country and when?

Ans: Berlin wall built in 1961 by East Germany and was broken by the people on 9 November, 1989. 

9. When was Shock Therapy administered? 

Ans: The Shock Therapy was administered in the 1990’s to develop the economic structure of Russia. 

10. Ruble is the currency of which country?

Ans: Russian currency is known as Ruble. 


