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1.  Who wrote ‘Humayun nama’ ? 

‘হুমায়ূন নামা’ কে লিখেখেন? 

2.  'Mantraneed’ or ‘Mantradik’ indicates what type of person? 

'মন্ত্রলনড' বা 'মখন্ত্রলিে' লনখিেশ েখে কোন ধেখনে বযলি? 

3. Who wrote‘Kadambari’? 

  ‘োিম্বেী’ কে লিখেখেন? 

4. In which year S.N.D.T. Woman’s University (Bombay) was established ? 

কোন বেখে S.N.D.T. উইখমনস ইউলনভালসেটি (কবাম্বাই) প্রলিলিি হখযলেি? 

5. Who established Central Hindu Girls’ College in the year 1904? 

১৯০৪ সাখি কে কেন্দ্রীয লহনু্দ বালিো েখিজ প্রলিিা েখেন? 

6. What are the names of the women who first achieved degree from the University of Calcutta 

in the year 1883? 

1883 সাখি েিোিা লবশ্বলবিযািয কেখে প্রেম কে মলহিাো লডলি অজে ন েখেলেখিন িাাঁখিে নাম েী? 

7. Who established“Brahma Samaj” in the year 1828? 

1828 সাখি "ব্রহ্ম সমাজ" কে প্রলিিা েখেন? 

8.  Who was the founder of “Nari Shiksha Vander”? 

“নােী লশক্ষা ভান্ডাে” এে প্রলিিািা কে? 

9. What was Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar’s famous writing?  

পলন্ডি ঈশ্বেচন্দ্র লবিযাসাগে লবেযাি কিো েী লেি? 

10.  According to the report of UNESCO (2005) what are the major social constraints of women 

education? 

ইউখনখকাে লেখপার্ে  (২০০৫) অনুসাখে মলহিা লশক্ষাে প্রধান সামালজে প্রলিবন্ধেিাগুলি েী েী? 

11. What are the different categories of constraints of women education classified?  

নােী লশক্ষাে প্রসাখেে কক্ষখে ম়ূি প্রলিবন্ধেিাগুলিখে সাধােণি েী েী ভাখগ কেণীলবভি েো হখযখে? 

12.  In which year “Sarva Shiksha Aviyan” had been initiated? 

"সবেলশক্ষা অলভোন" কোন বেখে শুরু হখযলেি? 

13. Write the full form of EWLP. 

EWLP - এে সম্প়ূণে রুপটি েী? 

14. What does GENIA denotes? 

GENIA -এে প়ূণে পলেভাষাটি েী? 

15. In which day World Literacy Day is being observed every year? 



প্রলি বেে কোন লিবখস লবশ্ব সাক্ষেিা লিবস পািন েো হখে? 

16. Give the full form of ECCE . 

 ECCE - এে  পলেভাষা েী? 

17. What is the full form of WSC ?  

WSC - এে সম্প়ূণে রুপটি েী? 

18.  According to the report of CABE (1992), for the development of Women’s Education apart 

from financial assistance, What is the another plan that has to be formulated for the benefit of 

the women who belong to backward section of our society? 

CABE - এে 1992 সাখিে লেখপাখর্ে  কেবিমাে আলেেে সহাযিা োড়াও নােী লশক্ষাে উন্নলিেখে লবখশষি 

সমাখজে অনিসে কেণীে নােীখিে লশক্ষা লবষযে সহাযিাে জনয এেটি লবখশষ প্ল্যাখনে প্রলিযােেখণে েো 

বিা হখযলেি-এে সম্প়ূণে রুপটি েী? 

19.  What is the other name for Secondary Education Commission (1952-1953)? 

কসখেন্ডালে এডুখেশন েলমশন (1952 -1953) -এে অপে আখেেটি নাম েী? 

20.  In which year Kothari Commission or Indian Education Commission was constituted? 

কোঠালে েলমশন বা ইলন্ডযান এডুখেশন েলমশন -সংগঠিি হখযলেি কোন বেখে? 

21.  Name the committee that was constituted to deal with women education related problems in 

six states of India in the year 1963. 

ভােিবখষেে েযটি োখজযে নােী লশক্ষা সংিান্ত সমসযাে সমাধাখনে জনয 1963 সাখি কোন েলমটি টিখে 

গঠন েো হখযলেি? 

22.  What are the Special programmes arranged for the development of Women’s Education? 

মলহিাখিে লশক্ষাে লবোখশে জনয েী েী লবখশষ কপ্রািাম সলিি েো হখযখে? 

 

23.  What does SHG stands for? 

  SHG - এে সম্প়ূণে রুপটি েী? 

24. What does PLC denotes? 

PLC বিখি েী কবাঝায? 

25. In which year the National Commission for Women [Jatiya Mahila Commission] was set up? 

কোন বেখে জািীয মলহিা েলমশন গঠন েো হখযলেি? 

26.  What is the basic principle of the concept of Women Empowerment? 

মলহিা ক্ষমিাযখনে ধােণাে ম়ূি নীলিটি েী? 

27. What does STEP stands for? 

STEP বিখি েী কবাঝান হয ? 

28.  What aspects are important for Women Education related research? 

মলহিা লশক্ষা সম্পলেে ি গখবষণাে জনয কোন লিেগুলি গুরুত্বপ়ূণে? 

29.  What is the disadvantage of Historical Research? 

ঐলিহালসে গখবষণা পদ্ধলিে এেটি লবখশষ অসুলবধা লিেুন। 

30.  What are the two broad classifications of Educational Research?  

লশক্ষাম়ূিে গখবষণাে িটুি লবসৃ্তি কেলণলবনযাস েী? 

 

 


