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1. Who wrote the book ‘Poverty and Un-British Rule in India’?  
 ‘Poverty and Un-British Rule in India’ বইটি কে লিখেখেন ? 

2. How many members were assigned in the ‘Governor General Council’ in accordance to the 'Indian 
Council Act' of 1861? 

 1861 সাখির 'ভারতীয় োউলিি আইন' আনুসাখর 'গভননর কেনাখরখির সাধারণ পলরষখে' েতেন সেসয 
লনখয়ালেত লেি? 

3. Who among the following edited and published the newspaper ‘Indian Mirror’? 

 লনখের কে 'ইলিয়ান লিরর' সংবােপত্র সম্পােনা ও প্রোশনা েখরন? 

4. In whose viceroyalty, the Saddler’s Commission was appointed? 

 কোন ভাইসরখয়র সিয় 'সযাডিার েলিশন' লনখয়ালেত হয়?  

5. Who introduced the ‘Ryotwari System’ in India? 

 ভারখত কে রায়তয়ারী বযাবস্থা োিু েরলেখিন?  

6. What was the social base of the Moderate group of National Congress? 

 োতীয় েংখেখসর নরিপন্থী গ্রুখপর সািালেে লভলি েী লেি?   

7. What was the fundamental contribution in social reforms of Ishwar Chandra Vidyasagar? 

 সািালেে সংস্কাখর ঈশ্বরেন্দ্র লবেযাসাগখরর কিৌলিে অবোন লেি?  

8. In whose viceroyalty, the 'coronation of durbar-1911' (of King George V) was held in Delhi? 

 কোন ভাইসরখয়র সিয় লেল্লীখত 'রােযালভখষে েরবার-1911' (রাো পঞ্চি েেন  এর ) অনুলিত হয়?  

9. Who was popular as the ‘Father of the Local Self-Government’ in British India?’ 

 কে লিটিশ ভারখতর স্বায়ি শাসখনর েনে লহসাখব পলরলেত লেখিন?    

10. Where did Moplah revolt taken place? 

 কিাপিা লবখরাহ কোথায় হখয়লেি?  

11. Who did edited the paper 'Harijan'? 

 কে 'হলরেন' পলত্রো সম্পােনা েখরন?  

12. Which Viceroy passed the 'Vernacular Press Act and the Arms Act' of 1878? 

 কোন ভাইসরয় 1878 সাখির 'Vernacular Press Act and the Arms Act'  আইন পাশ েখরন? 

13. Who was the president of ‘Indian National Congress’ at the time of independence? 

 স্বাধীনতার সিয় ভারখতর োতীয় েংখেখসর সভাপলত কে লেখিন?  

14. Who wrote the book ‘The Extremist Challenge’ (1967) ? 
 ‘The Extremist Challenge’ (1967) বইটি কে লিখেখেন?  

15. In which place Jawaharlal Nehru organized the first ‘Kisan March’ in 1820? 
 1920 সাখি কোথায় েওহরিাি কনখহরু প্রথি 'লেষাণ িােন ' েখরন?  

16. When was ‘The Government of India Act 1858’ passed in the British Parliament?  

 লিটিশ পািনাখিখে েেন ‘The Government of India Act 1858’ আইনটি পাশ হখয়লেি?  

17. When was the 'Mantague-Chelmsford Reforms' introduced in India ?  

 েেন 'িখেগু-কেিসখ াডন  সংস্কার' প্রবলতন ত হয়?  

18.  Who founded Swarajya Party ? 

 কে স্বরােয েি গঠন েখরন?  
19. In which year, Azad Hind Government was formed by Subhash Chandra Bose? 

 কোন বের সুভাষেন্দ্র বসু েততন ে আোন্দ লহন্দ সরোর গঠিত হয়?  

20. Who presided the first session of the Muslim League? 



 কে িুসলিি লিখগর প্রথি অলধখবশখনর সভাপলতত্ব েখরন?   

21. When was the Civil Disobedience Movement finally withdrawn? 

 েেন অসহখ াগ আখন্দািন সম্পূণনভাখব প্রতযাহার েরা হখয়লেি?  

22. After returning from South Africa, which was the first successful Satyagraha of Mahatma Gandhi?  

 েলিণ আলিো কথখে ক রার পর িহাত্মা গান্ধীর প্রথি স ি সতযােহ কোনটি লেি?  

23. Who killed Jackson, the Magistrate of Nasik? 

 কে নালসখের িযালেখেট েযােসনখে হতযা েখরন?  

24. Who founded the organization “Servants of Indian Society”? 
 Servants of Indian Society' প্রলতিানটি কে গঠন েখরন? 

25. Who said to the Indians that “Give me blood, I will give you freedom”? 

 কোন ভারতীয় বখিলেখিন, কতািরা 'আিাখে রক্ত োও, আলি কতািাখের স্বাধীনতা কেব'?    

26. Who presided the historic Lahore session of National Congress in 1929? 

 কে োতীয় েংখেখসর 1929 সাখির ঐলতহালসে িাখহার অলধখবশখনর সভাপলতত্ব েখরলেখিন? 

27. The resolution of Quit India Movement was passed in which city? 

 ভারত োড় আখন্দািখনর করেখুিশন কোন শহখর পাশ হখয়লেি ?  

28. Who was the Chairman of the 'Drafting Committee' of Indian Constitution? 
 ভারতীয় সংলবধাখনর 'ড্রালটং েলিটির' সভাপলত কে লেখিন? 

29. When did start the  'Third-year plan' of India? 

 েেন ভারখতর 'তত তীয় পঞ্চবালষনেী পলরেল্পনা' শুরু হখয়লেি?  

30. What was the main ideology of Indian foreign policy during reign of Nehru?  

 কনখহরুর আিখি ববখেলশে নীলতর প্রধান আেনশ েী লেি?  

 

 


