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1. What is the main source of our knowledge about the Aryans? 

 আর্যদের সম্বদে আমাদের জ্ঞাদের মূল উৎস কী?   

2. Who wrote Rajtarangini?  

 রাজতরঙ্গিঙ্গে কক ঙ্গলদেঙ্গিদলে ? 

3. During whose reign did Hiuen-tsang travel India?  

 কার রাজত্বকাদল ঙ্গিউএে-সাাং ভারদত এদসঙ্গিদলে?  

4. Where is Kalibangan, one of the most important archaeological sites of the Harappan civilization, 
situated?  

 িরপ্পা সভযতার একটি অেযতম প্রত্নস্থল কাঙ্গলবিাে ককাথায় অবঙ্গস্থত?  

5. Which region was known as the Mahajanapada of Magadha in the 6th Century B.C.? 

 ঙ্গিষ্টপূবয ষষ্ঠ শতদক ককাে অঞ্চল মিাজেপে মগধ োদম পঙ্গরঙ্গিত ঙ্গিল?  

6. To which dynasty Bimbisara, the king of Magadha (545-492 B.C.), belonged?  

 মগদধর রাজা ঙ্গবঙ্গম্বসার (545-492 ঙ্গিষ্টপূবযাব্দ) ককাে রাজবাংদশর রাজা ঙ্গিদলে?  

7. Who was the contemporary king of both Mahavira and Gautama Buddha?   

 ককাে রাজা মিাবীর এবাং কগৌতম বুদ্ধ েজুে এর সমসামঙ্গয়ক ঙ্গিদলে?  

8. Who founded the city of Pataliputra?  

 পাটঙ্গলপুত্র েগরী কক স্থাপে কদরে? 

9. Which king of Magadha was contemporary of Alexander the Great? 

 মগদধর ককাে রাজা মিাবীর আদলকজান্দার’এর সমসামঙ্গয়ক ঙ্গিদলে ?   

10. What is the commonly accepted date of Chandragupta Maurya’s ascendence to the throne of 
Magadha? 

 িন্দ্রগুপ্ত কমৌর্যর ঙ্গসাংিাসে আদরািদের গ্রিেদর্াগয তাঙ্গরেটি কী?  

11. Which Greek king was defeated by Chandragupta Maurya? 

 িন্দ্রগুপ্ত কমৌর্য কর্ গ্রীক রাজাদক পরাঙ্গজত কদরঙ্গিদলে তার োম কী?  

12. Which Greek ambassador visited Chandragupta Maurya’s court?  

 িন্দ্রগুপ্ত কমৌদর্যর রাজসভায় কর্ গ্রীক েতূ এদসঙ্গিদলে তার োম কী? 

13. Who wrote the ‘Arthashastra’?  
 ‘অথযশাস্ত্র’র রিঙ্গয়তা কক? 

14. In how many provinces were the Maurya Empire divided during Ashoka’s reign? 

 অদশাক’এর রাজত্বকাদল কমৌর্য সাম্রাজয কটি প্রদেদশ ঙ্গবভক্ত ঙ্গিল?  

15. With which department were  Antamahamatyas associated? 
 ‘অন্তমিামাতয’রা ককাে ঙ্গবভাদগর সদি র্ুক্ত ঙ্গিদলে?  

16. What was the main basis of Ashoka’s ‘Dhamma’? 

 অদশাদকর ‘ধম্ম’ এর মূল ঙ্গভঙ্গি কী?  

17. What is the source of our knowledge about the territorial conquest of the Satavahana king 
Goutamiputra Satkarni? 

 সাতবািে রাজ কগৌতমীপুত্র সাতকঙ্গেযর রাজযজদয়র ঙ্গববরে জাোর উৎস কী? 

18. Who was Menandar? 

 ঙ্গমোন্দার কক? 

19. Junagarh Inscription gives us information about which ruler?  

 জেুাগড় কলে কথদক আমরা ককাে শাসক সম্পদকয  জােদত পাঙ্গর?    
20. Which Buddhist Conference was convened during the reign of Kanishka-I?  

 প্রথম কঙ্গেস্ক এর রাজত্বকাদল ককাে কবৌদ্ধ সিীঙ্গত অঙ্গধদবশে িদয়ঙ্গিল? 

21. Under the reign of which dynasty did the Gandhara form of Art flourish? 



 গাোর ঙ্গশল্পরীঙ্গত কাদের রাজত্বকাদল ঙ্গবকঙ্গশত িদয়ঙ্গিল? 

22. Which Gupta Emperor invaded and conquered southern India?  

 ককাে গুপ্ত সম্রাট েঙ্গিে ভারত আক্রমে ও জয় কদরে ?  

23. Which Gupta Emperor defeated the Sakas and conqured Saurashtra and Gujarat? 

 ককাে গুপ্ত সম্রাট শকদের পরাঙ্গজত কদর কসৌরাষ্ট্র ও গুজরাট অঙ্গধকার কদরঙ্গিদলে?  

24. Which Emperor is termed as “Sakalottarapathanatha”(Lord Of The Whole Uttarapatha)? 

 ককাে সম্রাট “সকদলািরাপথোথ” োদম উঙ্গিঙ্গেত িদয়দিে?  

25. Which kingdom was ruled by Lalitaditya Muktapid?  

 লঙ্গলতাঙ্গেতয মুক্তাপীড় ককাথায় রাজত্ব করদতে? 

26. Which Pala king founded Vikramshila and Sompuri Mahavihara?  

 ককাে পাল রাজা ঙ্গবক্রমশীলা এবাং কসামপুরী মিাঙ্গবিার েুটি স্থাপে কদরঙ্গিদলে?  

27. During whose reign did the Turks invade Bengal?   

 তুকীরা বিদেশ কার সমদয় আক্রমে কদরঙ্গিল? 

28. The Question of control over which place caused the Tripartite struggle between the Palas-
Pratiharas-Rashtrakutas? 

 ককাে স্থাদের েেলোঙ্গর কক ককন্দ্র কদর পাল-প্রাঙ্গতিার-রাষ্ট্রকুট এই ঙ্গত্র-শঙ্গক্তর দ্বন্দ্ব  শুরু িদয়ঙ্গিল?  

29. To which dynasty King Pulakeshi-II belonged? 

 রাজা ঙ্গদ্বতীয় পুলদকঙ্গশ ককাে রাজবাংদশর শাসক ঙ্গিদলে? 

30. During whose reign was the Kailashnath temple in Elora constructed?  

 ইদলারার ককলাশোথ মঙ্গন্দর কাদের আমদল ঙ্গেঙ্গমযত িদয়ঙ্গিল? 

 


