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1. Who was Balaji Vishwanath?  

 বালাজি জবশ্বনাথ কে জিললন? 

2. When did Nadir Shah invade India? 

 নাজির শাহ েলব ভারত আক্রমণ েলরন? 

3. Where did the Satnami revolt cheifly spread? 

 সৎনামী জবলরাহ প্রধানত কোথায় িজিলয়জিল? 

4. In which year Sujauddin Khan ascended the throne of Murshidabad? 

 সুিাউজিন খান েলব মুজশিিাবালির নবাব পলি অজধজিত হন? 

5. Who established 'Khalsa'? 

 খালসা' কে স্থাপন েলরন?  

6. Who introduced 'Maljamini'? 

 মালিাজমজন' বযবস্থা কে চালু েলরন?  

7. In which year Siraj-ud-Daulah ascended the throne of Murshidabad? 

 জসরাি-উদ্-কিৌল্লাহ্ েলব বাাংলার নবাব পলি অজধজিত হন? 

8. In which year Mir Qasim became the Nawab of Bengal? 

 মীর োজশম েলব বাাংলার নবাব পলি অজধজিত হন? 

9. In which year the British Parliament enacted the Regulating Act? 

 করগুললটাং অযাক্ট জিটশ পালিালমলে েলব অনুলমাজিত হয়? 

10. Who established the 'Fort William College'? 

 ক ার্ি  উইজলয়াম েললি কে স্থাপন েলরন? 

11. In which year Tipu Sultan ascended the throne? 

 টপু সুলতান েলব জসাংহাসলন অজধজিত হন? 

12. In which year was the Hindu College established? 

 জহনু্দ েললি েলব স্থাজপত হয়? 

13. Which association was established by Rammohun Roy? 

 রামলমাহন রায় কোন সভা স্থাপন েলরন? 

14. With which institution was William Carey associated? 

 উইজলয়াম কেজর কোন প্রজতিালনর সলে যুক্ত জিললন? 

15. Who founded the ‘Tattobodhini Patrika’? 

 তত্ত্বলবাজধনী পজিো কে চালু েলরন? 

16. Who initiated Wahabi movement in India? 

 কে ভারলত ওয়াহজব আলন্দাললনর সূিপাত েলরন? 

17. Where was Bahadur Shah confined after the end of the Great Revolt? 

 মহাজবলরাহ অলে বাহািরু শাহলে কোথায় জনবিাজসত েরা হয়? 

18. Who was the first Viceroy of India? 

 ভারলতর প্রথম ভাইসরয় কে? 

19. Who was the founder of Bharat Sabha? 

 ভারতসভা কে গঠন েলরন? 

20. Where was the Prarthana Samaj established? 

 প্রাথিনা সমাি কোথায় গঠিত হয়? 

21. Who introduced 'The Indian Arms Act? 

 কে ভারতীয় অস্ত্র আইন চালু েলরন? 



22. Who was the first woman President of the Indian National Congress? 

 ভারতীয় িাতীয় োংলেলসর প্রথম মজহলা সভাপজত কে? 

23. When was the Lucknow Congress held? 

 ললণৌ োংলেস েলব অনুজিত হয়?  

24. In which year were the Mantague-Chelmsford Reforms introduced? 

 মলেগু-কচমসল ার্ি  সাংস্কার েলব িাজর হয়? 

25. Who led the Cabinet Mission? 

 কেজবলনর্ জমশলনর কনতৃত্ব কে কিন? 

26. Where was the first conference of the Muslim League held? 

 মুসজলগ জললগর প্রথম অজধলবশন কোথায় অনুজিত হয়? 

27. Who was the first Education Minister in independent India? 

 স্বাধীন ভারলতর প্রথম জশক্ষামন্ত্রী কে? 

28. When was the first Five Year Plan commenced in independent India? 

 স্বাধীন ভারলতর প্রথম পঞ্চবাজষিেী পজরেল্পনা েলব শুরু হয়? 

29. When was the Bandung Conference held? 

 বানু্দাং সলেলন েলব অনুজিত হয়? 

30. Where was the First Non-aligned Conference  held? 

 প্রথম কিার্ জনরলপক্ষ সলেলন কোথায় অনুজিত হয়? 

 

 


