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1. According to Kautilya, all activities of the state depends on which element?  
 ক ৌটিল্যের মল্ে, রাল্ের সমস্ত  ার্যাবযী ক ান উপাদানটির উপর ননর্য রশীয? 
2. “New Lamps for Old” is associated with whom? 
 “ননউ যোম্পস ফর নদ ওল্ড” শীর্য  প্রবন্ধমাযা ক  নযল্েল্েন? 
3. Which quality of a minister is most insisted by the Shanti Parva? 
  শানিপল্বয, এ জন মন্ত্রীর ক ান গুণল্  অনি  গুরুত্ব কদওযা হল্যল্ে ? 
4. “ I am a socialist not because I think it is a perfect system, but half a loaf is better 

than no bread ” was proclaimed by whom?   
  আনম ননল্জল্  সমাজেন্ত্রী মল্ন  নর. এই পদ্ধনে ননে ুঁে বল্য আনম সমাজেন্ত্রী নই, ন ন্তু 

ন ে  না থা ার কেল্য ওর দ্বারা ন ে  কো পাওযা র্াল্ব ' এই উনিটি  ার ? 
5. Regarding nationalism, Bankimchandra had commented on the lack of national 

unity in India, in which essay?  
 জােীযোবাদ প্রসল্ে, ক ান প্রবল্ন্ধ বনিমেন্দ্র র্ারল্ে জােীয ঐল্ ের অর্াব সম্পল্ য  

মিবে  ল্রনেল্যন? 
6. Which principle was advocated by Raja Rammohan Roy?  
 রাজা রামল্মাহন রায ক ান নীনের পক্ষপােী  নেল্যন? 
7. According to Shanti Parva, who codified the laws and wrote the first book on 

polity?  
 শানিপবয অন র্াযী, আইনল্  নবনিবদ্ধ  ল্র রাজনীনেল্ে প্রথম বই ক  কযল্েন?  
8. Which is/are a feature of the new system, with reference to the foundation of 

Islamic state    system ? 
 ইসযামী রােবেবস্থার নর্নির কপ্রক্ষাপল্ে, নে ন বেবস্থার  ববনশষ্ট্ে ন ? 
9. In which of his concept did J.P. Narayan mention the “Spirit of Community” ?  
 কজ.নপ.নারাযণ ‘সমাজ কেেনার’ র্াবনাল্  োর ক ান িারণায বোেো  ল্রনেল্যন? 
10. What is not a part of Kautilya’s Six fold policy of diplomacy? 
  ক ানটি ক ৌটিল্যের কূেনীনের েযটি নীনের অংশ নয? 
11. I. M. Reisner and N. M. Goldberg referred to whom as “justly gained prestige and 

was acknowledged the first popular leader of India”?  
 আই. এম . রাইসল্নর এবং এন. এম. কর্াল্ডবার্য এর মল্ে ক ান বেনি ' োর কদল্শর 

জােীয স্বািীনো এবং জনর্ল্ণর র্ণোনন্ত্র  অনি ার অজয ল্ন এ ননষ্ঠ বসনন  নেল্যন '? 
12. The effects of Tolstoy and Thoreau can be felt on which writing of Gandhi?  
 র্ান্ধীর ক ান কযোয েযস্টয এবং কথানরল্যর প্রর্াব পাওযা র্ায? 
13. Who was one of the key founders of Congress Socialist Party?  
 

 ংল্েস কসাসানযষ্ট্ দল্যর অনেেম প্রিান প্রনেষ্ঠাো ক ? 
14. Swami Vivekananda had rejected the Marxist idea of class struggle. His 

understanding of socialism can be best described as what?  



 স্বামী নবল্ব ানন্দ মা য সবাদী কেণী সংোল্মর িারণা প্রেোেোন  ল্রনেল্যন। সমাজেন্ত্র 
সম্পল্ য  োুঁর উপযনিটি  ী র্াল্ব বণযনা  রা র্ায? 

 
  

15. Assertion: Iltutmish nominated his daughter Razia as his heir apparent 
Reason: The administrative system under the Sultanate was not patriarchal 
Which of the two statements are correct? 

 দানব: ইযে ৎনমশ োর কমল্য রানজযাল্  োর উিরানি ারী নহসাল্ব মল্নানীে  ল্রনেল্যন 

 ারণ: স যোনাল্ের সমল্য প্রশাসনন  বেবস্থা প রুর্োনন্ত্র  নেয না 
ক ান বিবে সঠি ? 

16. Bankimchandra’s social thought was much inspired by the philosophy of 
Positivism of whom?  

 
বনিমেল্ন্দ্রর সামানজ  নেিািারা ক ান দাশযননল্ র প্রেেক্ষবাদ/দষৃ্ট্বাদ কথল্  অন প্রানণে? 

17. Through which newspaper, Aurobindo tried to garner public support for swadeshi 
movement? 

  ক ান পনি ার মািেল্ম অরনবন্দ স্বল্দশী আল্ন্দাযল্নর সমথযল্ন জনমে র্ল্ে কোযার 
কেষ্ট্া  ল্রন ? 

18. Who were Nayanars and Alvars?  
 নাযনার  এবং আযবার  ারা নেল্যন? 
19. The Home Rule League and the Indian Home Rule movement associated with 

Tilak, was inspired from Home Rule Movement of?  
 নেযল্ র  কহামরুয যীর্ / র্ারল্ের কহামরুয আল্ন্দাযন  ক ান কদল্শর কহামরুয 

আল্ন্দাযন কথল্  অন প্রানণে হল্যনেয? 
20. In the context of Sufism, Qadiriyya Tariqa has been named after whom?  
 স নফবাদ কপ্রক্ষাপল্ে  “ াল্দনরযা োনর া” নাম রণ  ার নাল্ম  রা হল্যল্ে? 
21. What are the features of satyagraha?   
 সেোেল্হর ববনশষ্ট্েগুনয  ী? 
22. Under the leadership of Ambedkar, which organization was found for the working 

class ? 
 আল্েদ ল্রর কনেৃল্ত্ব েনম  কেণীর  সমথযল্ন  ক ান সংর্ঠনটির র্ঠিে হল্যনেয? 
23. With reference to Caste, which work is written by Dr.B.R. Ambedkar ?  
 জাে প্রসল্ে ডাাঃ. নব আর আল্েদ র ক ান কযোটি নযল্েল্েন? 
24. Jayaprakash Narayan gave the call for what?  
 জযপ্র াশ নারাযণ ন ল্সর ডা  নদল্যনেল্যন? 
25. Which publication was set up by Raja Rammohan Roy attempted to avoid the 

effects of the missionaries’ propaganda in India?  
 রাজা রামল্মাহন রায র্ারল্ে নমশনারীল্দর প্রর্াব নবস্তাল্রর নবরুল্দ্ধ ক ান পনি া োয   

 ল্রনেল্যন? 
26. Who is associated with the founding of Communist Party of India?  
 র্ারল্ের  নমউননস্ট পাটিয র প্রনেষ্ঠার সাল্থ ক  র্ ি? 
27. Through what did M.N. Roy try to bring back morality in social order or social 

revolution?  
 এম.এন. রায  ন ল্সর মািেল্ম  সামানজ  বেবস্থা বা সামানজ  নবপ্লল্ব বননে ো নফনরল্য 



আনার কেষ্ট্া  ল্রন? 
28. In “The Discovery of India” who elaborated his dislike for regimentation of 

individuals and his favour of individual autonomy? 
 "দা নডস র্ানর অফ ইনিযা" বইটি কে ক  বেনিল্দর করনজল্মল্েশল্নর নবরুল্দ্ধ এবং 

স্বেন্ত্র স্বাযিশাসল্নর পল্ক্ষ োুঁর মোমে নদল্যল্েন? 
29. Who said “‘I have no doubt in my own mind that the salvation of India, as of the 

world, depends on socialism.” ? 
 " আমার মল্ন ক াল্না সল্ন্দহ কনই কর্, এ মাি সমাজেন্ত্রই র্ারল্ের এবং পনৃথবীর 

জনর্ণল্  ম নি নদল্ে পাল্র " এই উনিটি ক   ল্রনেল্যন? 
30. At the Haripura session of the Congress, who, in his presidential address, talked 

about land reforms, development of agriculture and rapid industrialization as 
means towards India’s economic recovery?  

  ংল্েল্সর হনরপ রা অনিল্বশল্ন, োর সর্াপনের র্ার্ল্ণ, ক  র্ারল্ের অথযনননে  
প নরুদ্ধাল্রর জনে  রূ্নম সংস্কার,  ৃনর্র উন্নযন ও দ্রুে নশল্পাযল্নর  থা বল্যনেল্যন ? 

 


