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1. Who was the last Guru of the Sikh religion? 

 শিখ ধর্মের শিষ গুরু শে? 

2. From which country did Nadir Shah invade India? 

 নাশির িাহ শোন শিি শের্ে ভারতবষে আক্রমণ ের্রশির্েন? 

3. In which year was the Third Battle of Panipat fought? 

 তৃতীয় পাশনপর্ের যুদ্ধ েত সার্ে হর্য়শিে? 

4. Who was the successor of Aurangzeb in the Mughal throne? 

 মুঘে শসিংহাসর্ন আওরঙ্গর্ের্বর উত্তরাশধোরী শে হর্য়শির্েন? 

5. Who is the author of ‘Later Mughals’? 
 ‘Later Mughals’ গ্রর্ের শেখে শে? 

6. Who was the founder of the Nawabi rule in Oudh? 

 অর্যাধযায় নবাবী িাসর্নর প্রশতষ্ঠাতা শে শির্েন? 

7. Which Mughal emperor granted farman to the English East India Company in 1717? 

 শোন মুঘে সম্রাট 1717 সার্ে ইিংর্রে ইস্ট ইশিয়া শোম্পাশনর্ে ফরমান প্রিান ের্রশির্েন? 

8. Which European power introduced the ‘Cartaze’? 

 শোন ইউর্রাপীয় িশি ‘োতে াে’ প্রো প্রবতে ন ের্র? 

9. In which year was the Dutch East India Company established? 

 েত সার্ে ওেন্দাে ইস্ট ইশিয়া শোম্পাশন প্রশতশষ্ঠত হর্য়শিে? 

10. Who is the author of ‘Siyar-ul-Mutakhkherin’? 
 ‘শসয়ার-উে-মুতাক্ষশরন’ এর শেখে শে? 

11. When did Siraj-ud-Daulah become the Nawab of Bengal? 

 শসরাে-উি-শিৌল্লা ের্ব বািংোর নবাব হর্য়শির্েন? 

12. Who is the author of ‘Bengal: The British Bridgehead’? 
 ‘Bengal: The British Bridgehead’ গ্রেটির শেখে শে? 

13. Which power was defeated by the English East India Company in the Battle of Buxar in 1764? 

 শোন িশির্ে ইিংর্রে ইস্ট ইশিয়া শোম্পাশন 1764 সার্ে বক্সার্রর যুর্দ্ধ পরাশেত ের্র?  

14. In which year was the Diwani granted to the English East India Company? 

 েত সার্ে ইিংর্রে ইস্ট ইশিয়া শোম্পাশনর্ে শিওয়াশন প্রিান েরা হর্য়শিে? 

15. By which Act was the post of Governor General created?  

 শোন আইর্নর দ্বারা গভণের শেনার্রে এর পি সৃশি েরা হর্য়শিে? 

16. In which year was the Pitt’s India Act passed? 

 েত সার্ে শপর্টর ভারত আইন প্রণীত হর্য়শিে? 

17. When was the Supreme Court established in Kolkata during the Company rule? 

 শোম্পাশনর িাসর্ন েেোতা িহর্র ের্ব সুশপ্রম শোটে  প্রশতশষ্ঠত হর্য়শিে? 

18. Who was the Nayeb Diwan of Bengal during the Famine of 1770? 

 শিয়াত্তর্রর মন্বন্তর্রর সময় বািংোর নার্য়ব শিওয়ান শে শির্েন? 

19. Who introduced the Permanent Settlement in 1793? 
 1793 সার্ে শিরস্থায়ী বর্ন্দাবস্ত শে প্রবতে ন ের্রশির্েন?  

20. When was the First Rohilla War fought? 

 প্রেম শরাশহো যুদ্ধ ের্ব হর্য়শিে?  
21. Who introduced the ‘Doctrine of Lapses’? 
 ‘স্বত্বশবর্োপ নীশত’ শে প্রবতে ন ের্রশির্েন? 

22. In which year was the Treaty of Seringapattam signed? 



 েত সার্ে শ্রীরঙ্গপত্তর্মর সশি সাক্ষশরত হর্য়শিে? 

23. Between whom was the Treaty of Surat (1775) signed? 

 সুরার্টর িুশি (1775) োর্ির মর্ধয সাক্ষশরত হর্য়শিে? 

24. In Which year was the Treaty of Bassein was signed? 

 েত সার্ে শবশসর্নর িুশি সাক্ষশরত হয়? 

25. To which country the English East Company exported opium? 

 ইিংর্রে ইস্ট ইশিয়া শোম্পাশন শোন শির্ি আশফম রপ্তাশন েরত? 

26. What is de-industrialisation? 

 অবশিল্পায়ন েী? 

27. Who set up the Amini Commission in 1776? 
 1776 সার্ে আশমশন েশমিন শে শনর্য়াগ ের্রশির্েন?  

28. Who established the Fort William College in Calcutta? 

 েেোতায় শফাটে  উইশেয়াম ের্েে শে প্রশতষ্ঠা ের্রশির্েন? 

29. Who was the founder of the Brahma Sabha? 

 ব্রাহ্ম সভার প্রশতষ্ঠাতা শে? 

30. In which year was the Landholders’ Society founded? 

 েযাির্হাল্ডাসে শসাসাইটি েত সার্ে প্রশতশষ্ঠত হয়? 

 

 


