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Question Bank 
 

ভিভিমূলক পাঠক্রম  (Foundation Course) 

Foundation Course in Humanities & Social Science : FHS 

1 Which amongst the following are considered as the races of the people? 

নিম্ননিনিত ক োিগুনি মোিুষের ক ৌম নিষেষে নেষেনিত িয়? 

2 Whose authority is utmost in matrilinean society? 

মোতৃপনরিোনয় েমোষে  োর আনিপতয েেষিষয় কেনি?  

3 Whose emergence initiated the construction of machines and its use?  

 োষের আগমষির েোষে েোষে যন্ত্ৰ নিমমোণ ও েযেিোর েূনিত িয়?  

4 The cultural evolution of which stage has been termed as 'wild' or 'primitive' by Morgan 

ক োি যুষগর েোাংসৃ্কনত  নেেতম িষ  মরগযোি 'আনেম' েো 'েিয' েষি আিযো নেষয়ষেি?  

5 Which age saw the begining of urbanization? 

ক োি যুষগ িগরোয়ি েনূিত িয়?  

6 Who amongst the following are social reformers? 

এঁষের মষিয ক  েমোে োংস্কোর  নেষিি? 

7 Who wrote "Social Development"? 

কেোিযোি কেষেিপষমন্ট িীেম  েইটি ক  নিষিনেষিি?  

8 Who is the author of the book, " Man makes himself"? 

" মযোি কম ে নিমষেল্ফ" গ্রন্থটির কিি  ক ? 

9 In which country did the first village evolve? 

ক োি কেষি প্রেম গ্রোষমর উদ্ভে কেিো যোয়? 

10 Which of the following are river based civilizations? 

এর মষিয ক োিটি িেী নেনি  েেযতো ? 

11 What is the Egyptian writing known as? 

নমিরীয় কিিোটি  ী িোষম পনরনিত? 

12 Whose power do pyramids symbolize? 

নপড়োনমেগুনি  োষের িনির প্রতী ?  

13 What was the main cause behind Black Death? 

ব্ল্যো  কেষের নপেষি মূি  োরণ ন  নেি? 

14 According to Cornel James Tod, Indian feudalism along the European model was found in which 
Indian state? 

 ষিমি কেমে টষের মষত ইউষরোপীয় িোঁষির েোমন্ততন্ত্ৰ েোরতীয় ক োি রোষেয কেিষত পোওয়ো যোয় ? 

15 When was the first printed book published? 

 ষে প্রেম মুনিত গ্রন্থ প্র োনিত িয়?  

16 What was the main trend of studying philosophy in middle aged Europe in pre-renaissance era? 

প্রো  িেেোগরণ  োষি মিয যুগীয় ইউষরোষপ, েিমি িিম োর মূি িোরো ন  নেি? 

17 Which products were exported from India in the pre-independent era? 

প্রো  স্বোিীিতো পযমোষয় , েোরত কেষ  ক োি পণয েোমগ্রীগুনি রপ্তোনি িত ? 

18 When was the first struggle for Indian independence organized? 

েোরষত প্রেম স্বোিীিতো োংগ্রোম  ষে োংগঠিত িষয়নেি? 

19 When was Hindu College established in Kolkata? 

 ি োতোয় নিনু্দ  ষিে  ষে প্রনতনিত িয়? 

20 Who of the following was the "lower caste"leader? 

এঁষের মষিয ক  "নিিু েোনতর" কিতো নেষিি?  

21 Which amongst the following is not a tribal uprising? 
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এর মষিয ক োিটি আনেেোেী আষন্দোিি িয়? 

22 Who wrote " Critical and Historical Essays"?  

"নিটি োি এন্ড নিস্টনর োি এষেে" গ্রন্থটি ক  রিিো  ষরষেি?  

23 Who wrote "History of India 1000-1707"? 

" নিনি অফ ইনন্ডয়ো ১০০০-১৭০৭ নিষ্টোব্দ " িীেম  েইটি ক  নিষিষেি?  

24 Under whose leadership was the struggle for autonomy of the states of Bihar and Orissa  initiated? 

 োর কিতৃষে নেিোর ও উনড়েযো রোষেযর স্বোয়িিোেষির িড়োই শুরু িষয়নেি? 

25 Who was one of the main architects of the Indian constitution? 

েোরতীয় োংনেিোষির অিযতম প্রিোি রিনয়তো ক ?  

26 When was Bethune School established? 

কেেুি সু্কি  ষে প্রনতনিত িয়? 

27 When did the Age of the Consent Bill pass?  

েিেোে েম্মনত আইি  ষে পোি িয়?  

28 When was Maternity Benefit Act passed? 

কমটোনিমটি কেনিনফট আইিটি  ষে কেষ  িোিু িয়? 

29 After whose name was Hunter Commision framed? 

 োর িোমোিুেোষর িোন্টোর  নমিি ততনর  রো িষয়নেি? 

30 Which one of the following item is not incuded in the book list for fundamental education? 

েুনিয়োনে নিক্ষোর পোঠ্যেূনিষত ক োি নেেয়টি অন্তেুম ি িয়? 

 
 


