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1. Who is the exponent of the statement-"Ancient simple society where unity in diversity was existed, is 

identified as Mechanical Solidarity" ? 

 প্রাচীন সহজ সরল সমাজ ব্যব্স্থা, যেখানন বব্চচনযযর মনযয ঐক্য ব্র্ত মান, এনক্ োচিক্ সংহচর্ ব্নল উনযযখ  

ক্নরনেন যক্? 

2. How many castes within Hindu community are there according to 1981 Adam Sumari ? 
 1981 সানলর আদমশুমাচর অনুোয়ী চহনু্দ সম্প্রদানয়র মনযয ক্র্গুচল ব্র্ত/জার্ রনয়নে ? 

3. Indian languages are derived from which languages?  

 ভারর্ীয় ভাষাগুচল যক্ান যক্ান ভাষা যেনক্ উৎপচি হনয়নে ? 

4. Who propounded self-sufficient villages ?  

 যক্ স্বয়ংসম্পন্ন গ্রানমর প্রস্তাব্ উপস্থাপনা ক্নরন? 

5. Which river is worshipped as Goddess in India? 

 ভারর্ব্নষত যক্ান নদীনক্ যদব্ী চহসানব্ পূজা ক্রা হয়  ? 

6. In which year Indian Trade Union's Act was passed? 

 যক্ান সানল ভারর্ীয় যেড ইউচনয়ন আইন পাস হয় ? 

7. Who is the propounder of Din-I Ilahi ?  

 দীন-ই ইলাহী যক্ প্রব্র্ত ন ক্নরন ? 

8. Who is the writer of Caste in Modern India? 
 Caste in Modern India ক্ার যলখা ? 

9. What is the major problem in India among the following ?   

 চনম্নচলচখর্ ক্ারর্গুচলর মনযয ভারর্ব্নষতর প্রযান সমসযা যক্ানটি? 

10. When was Indus Vally Civilization ended? 

 ক্নব্ চসনু্ধসভযর্া ধ্বংস হয় ? 

11. Which is the example of Polytheistic Religion? 

 ব্হুনদব্ব্াদী যনমতর উদাহরর্ যক্ানটি ? 

12. When Untouchability Offences Act was passed? 

 অস্পৃশ্যর্াচচত া দন্ডনীয় অপরায আইন ক্নব্ পাশ্ হয়? 

13. In which year Women's Right to Property was accepted by the Law of Hindu Act?  

 যক্ান ব্ের চহনু্দ মচহলানদর সম্পচির অচযক্ার আইন অনুসানর গৃহীর্ হয়? 

14. Who established The Golden Temple of Amritsar ? 

 অমৃর্সনরর স্বর্ত মচন্দর যক্ প্রচর্ষ্ঠা ক্নরন ? 

15. What was the earliest city in India? 

 ভারর্ব্নষতর সব্নচনয় প্রাচীন শ্হর যক্ানটি? 

16. In which place another civilization was developed after thousand years of Indus Valley Civilization ?  

 চসনু্ধ সভযর্ার প্রায় 1000 ব্ের পর যক্ান স্থানন অনয আনরক্টি সভযর্া গনে ওনে ? 

17. What was the percentage for reservation in favour of OBC, suggested by Mondal Commission ? 

 অনযানয অনগ্রসর যের্ীর জনয ক্র্ শ্র্াংশ্ সংরক্ষর্ এর প্রস্তাব্ মন্ডল ক্চমশ্ন  সুপাচরশ্ ক্নরচেল? 

18. When the Constitution of India was officially accepted?  

 ক্নব্ ভারর্ীয় সংচব্যান সরক্ারীভানব্ গৃহীর্ হয় ? 

19. Who fought for and got Widow Remarriage Act legalised ?  

 যক্ চব্যব্া চব্ব্াহ আইননর জননয লোই ক্নরচেনলন ও যসটি পাশ্ ক্চরনয়চেনলন ? 

20. Who founded Anglo-Oriental College at Aligarh in 1875? 
 1875 সানল আলীগনে অযাংনলা-ওচরনয়ন্টাল ক্নলজ যক্ প্রচর্ষ্ঠা ক্নরন? 



21. How many languages are available as per the report of 1971 Adam Sumari? 
 1971 সানলর আদমশুমাচর অনুসানর ক্র্গুচল ভাষা আনে ? 

22. When was Hindu Widow Remarriage Act passed? 

 চহনু্দ চব্যব্া চব্ব্াহ আইন ক্নব্ পাশ্ হয় ? 

23. The term "Sikh" is derived from which language? 
 “চশ্খ” শ্ব্দটির উৎপচি যক্ান ভাষা যেনক্ হনয়নে? 

24. Which metal ornaments were mainly used by Indus women? 

 চসনু্ধ সভযর্ায় নারীরা প্রযানর্ঃ যক্ান যারু্র গহনা ব্যব্হার ক্রর্ ? 

25. What is the meaning of Monogamy marriage? 

 এক্গাচমর্া চব্ব্াহ ব্লনর্ চক্ যব্াঝায়? 

26. When dissolution of Muslim Marriage Act was passed? 

 মুসচলম চব্ব্াহ চব্নেদ আইন ক্নব্ পাশ্ হয়? 

27. The process of Sanskritization is related to which sociologist ? 

 সংসৃ্কর্যায়ন প্রচিয়া যক্ান সমাজচব্জ্ঞানীর সনে সম্পচক্ত র্ ? 

28. Who differentiated between Community (Gemeinschaft) and Association (Gesellschaft)? 

 যক্ সমচি এব্ং সচমচর্র মনযয পােতক্য ক্নরচেনলন ? 

29. In which regime Upanishads were translated into Persian? 

 ক্ার রাজত্বক্ানল উপচনষদ পারসী ভাষায় অনুব্াদ ক্রা হয় ? 

30. When Kargil War was happened ? 

 ক্াচগতনলর েুদ্ধ ক্নব্ হনয়চেল? 

 


