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1. Which Sikh ruler signed the Treaty of Amritsar in 1809 with the English East India Company?  

 ১৮০৯ সালে ক ান শিখ কনতা ইংলেজ ইষ্ট ইশিয়া ক াম্পানীে সলে অমৃতসলেে চুশি সই  লেন? 

2. Who wrote the poem 'Palashir Juddha' ('পোিীে যুদ্ধ')? 

 'পোিীে যুদ্ধ'  শিতাটি  াে কেখা? 

3. In which battle was the Nawab of Bengal, Mir Qasim finally defeated by the English East India 
Company? 

 িাংোে নিাি মীে  াশিম ইংলেজ ইষ্ট ইশিয়া ক াম্পানীে  ালে ক ান যুলদ্ধ চূড়ান্ত ভালি পোশজত হন? 

4. In which battle did the English East India Company finally defeat the French East India Company in 
1760? 

 ১৭৬০ সালে ক ান যুলদ্ধ ইংলেজ ইষ্ট ইশিয়া ক াম্পানী কেঞ্চ ইষ্ট ইশিয়া ক াম্পানীল  চূড়ান্ত ভালি 
পোশজত  লে? 

5. With which Indian power did the English East India Company sign the Treaty of Bassein in 1802? 

 ক ান কেিীয় িশিে সলে ইংলেজ ইষ্ট ইশিয়া ক াম্পানী ১৮০২ সালে কিশসলনে সশি স্বাক্ষে  লে? 

6. Who was made the first British Governor- General of Bengal ? 

 িাংোে  প্রথম ইংলেজ গভননে-কজনালেে ক  হন? 

7. When was the Pitt’s India Act passed? 

 শপলেে ভােত আইন ক ান সালে পাি হয়? 

8.  Which Governor- General used the policy of Subsidiary Alliance to expand the Company’s power 
and influence? 

 ক ান গভননে-কজনালেে  অধীনতামূে  শমত্রতা নীশত অিেম্বন  লে ইংলেজ ক াম্পানীে ক্ষমতা ও প্রভাি 
িৃশদ্ধ  লেন? 

9. Which Indian power was the first to sign the Subsidiary Alliance Treaty with the English East India 
Company? 

 ক ান কেিীয় িশি ইংলেজ ইষ্ট ইশিয়া ক াম্পানীে সলে অধীনতামূে  শমত্রতা নীশত প্রথম স্বাক্ষে  লে? 

10. What was the policy introduced by Lord Dalhousie by which the English East India Company gained 
control over Satara, Nagpur and Jhansi? 

 ের্ন  র্ােলহৌসীে দ্বাো প্রিশতন ত ক ান নীশতে সাহালয়য় ইংলেজ ইষ্ট ইশিয়া ক াম্পানী ঝাাঁসী, সাতাো ও 

নাগপুে োজ্য় অশধ াে  লে? 

11. Which of the following revolted during the Kol Rebellion of 1832? 

 ১৮৩২ সালেে ক াে শিলরালহ  াো শিলরাহ  লেশেে? 

12. In which year did the Santal Rebellion take place? 

 ক ান সালে সাাঁওতাে শিলরাহ হয়? 

13. Who was the leader of the Barasat rebellion in Bengal? 

 িাংোয় িাোসাত শিলরালহে কনতা ক  শেলেন? 

14. Where did the Great Revolt of 1857 begin? 

 ১৮৫৭ সালেে মহাশিলরাহ ক াথায় আেম্ভ হয়? 

15. What was the system of land revenue settlement which was introduced in Bengal in 1793? 

 ১৭৯৩ সালে িাংোয় ক ান ভূশমোজস্ব িযিস্থা প্রিশতন ত হয়? 

16. Who was the author of the play ‘Neeldarpan’ which highlighted the oppression of the indigo 
planters on the peasants of Bengal? 

 িাংোে নীেচাষীলেে উপে নীে ে সালহিলেে অতযাচাে শনলয় েশচত 'নীেেপনণ' নােল ে েচশয়তা ক ? 

17. What was the name of the newspaper edited by Harish Mukherjee which published the demands to 
reform indigo cultivation? 

 হশেি মুখাজী সম্পাশেত ক ান সংিােপলত্র নীেচাষ সংস্কাে সংক্রান্ত োিী প্র াশিত হয়?  
18. In which year did the Deccan Rebellion take place? 

 কর্ ান শিলরাহ ক ান সালে হয়? 



19. Who was the leader of the Munda Rebellion of 1899? 

 ১৮৯৯ এে মুিা শিলরালহে কনতা ক  শেে? 

20. Who put forth the theory of Drain of Wealth in his book ‘Poverty and Un-British Rule in India’? 

 ক   তাাঁে গ্রন্থ 'পভাটিন  অযাি আনিৃটিি রুে ইন ইশিয়া' কত সম্পে শনষ্কািন তত্ব  আলোচনা  লেলেন? 

21. During which Governor- General’s tenure were the railways introduced in India? 

 ক ান গভননে-কজনালেে এে সময় ালে ভােলত কেেপলথে সূত্রপাত হয়? 

22. Which Bengali scientist established the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works in 1892? 

 ক ান িাঙােী বিজ্ঞাশন  ১৮৯২ সালে কিেে ক শম াে এযাি ফামনাশসউটি াে ওয়া ন স প্রশতষ্ঠা  লেন? 

23. Who was the first President of the Asiatic Society of Bengal? 

 এশিয়াটি  কসাসাইটি অফ কিেে এে  প্রথম সভাপশত ক  শেলেন? 

24. Which of the following played an important role in the passing of the Widow Remarriage Act of 
1856? 

 ১৮৫৬ সালে শিধিাশিিাহ আইন পাি  োে কক্ষলত্র  াে গুরুত্বপূণন ভূশম া শেে? 

25. Who established the Arya Samaj in 1875? 

 ১৮৭৫ সালে ক  আযন সমাজ প্রশতষ্ঠা  লেন? 

26. Who established the Brahmo Samaj? 

 ব্রাহ্মসমাজ ক  প্রশতষ্ঠা  লেন? 

27. In which year was the Vernacular Press Act and the Arms Act passed? 

 কেিীয় ভাষায় সংিােপত্র আইন এিং অস্ত্র আইন ক ান সালে পাি হয়? 

28. Which was the first English newspaper to be published in India? 

 ভােলত প্র াশিত প্রথম ইংোজী সংিােপত্র ক ানটি? 

29. Which Governor General introduced the Ilbert Bill? 

 ক ান গভন নে-কজনালেে এে সময় ালে ইেিােন  শিে কপি  ো হয়? 

30. In which year was the Indian National Congress founded? 

 ভােলতে জাতীয়  ংলগ্রস ক ান সালে প্রশতশষ্ঠত হয়? 

 

 


