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1. Who led the rebels of Kanpur in 1857? 
 ১৮৫৭ সালে কানপুলেে বিলরালে কক কনতৃত্ব বিলে বিলেন? 

2. The Queen’s Proclamation of 1858 was issued in the name of which queen of England? 

 ইংেযালেে ককান োনীে নালে 'Queen’s Proclamation of 1858' জাবে কো েলেবিে?  

3. Who did first the scheme of partition of Bengal before 1905? 

 ১৯০৫ সালেে পূলিে কক প্রথে িঙ্গভালেে পবেকল্পনা কলেবিলেন?    

4. Who wrote the book ‘Economic History of India: Under Early British Rule’ (1902)? 
 ‘Economic History of India: Under Early British Rule’ (1902) িইটি কক বেলেলিন?  

5. Who founded 'Anti-circular Society'? 

 কক 'অ্যাবি সােকুোে কসাসাইটি' েঠন কলেবিলেন? 

6. Who wrote the book ‘Origin of Nationalities of South Asia’ (1998)? 
 ‘Origin of Nationalities of South Asia’ (1998) িইটি কক বেলেলিন?  

7. When was signed the 'Lucknow Pact'? 
 কেন 'েলণৌ চুবি' স্বাক্ষবেত েলেবিে?  

8. What was the name of the Commission formed by the British to review the Government of India 
Act 1919? 

 ১৯১৯ সালেে ভােত শাসন আইলনে পর্োলোচনাে জনয বিটিশ সেকাে কতৃে ক েঠিত কবেশলনে নাে বক 
বিে?   

9. In what perspective Rabindranath Tagore renounce his ‘Knighthood’ award 

 ককান পবেলপ্রবক্ষলত েিীন্দ্রনাথ ঠাকুে তাাঁে 'নাইটহুড' উপাধী তযাে কলেবিলেন?  

10. When was signed the 'Gandhi- Irwin pact'?   

 কেন 'োন্ধী-আেবভন' চুবি স্বাক্ষবেত েলেবিে?   

11. Who made the 'Nehru Report' in 1928?  
 ১৯২৮ সালে কক 'কনলেরু বেলপাটে ' ততবে কলেবিলেন? 

12. What was the starting day of ‘Dandi March’ under Mahatma Gandhi's  leadership?  

 েোত্মা োন্ধীে কনতৃলত্ব 'ডাবে োচে ' ককান বিন শুরু েলেবিে?  

13. Who is popularly known as ‘Iron man in India’? 

 ভােলতে 'কেৌে োনি' বেসালি কক পবেবচত ?   

14. Who were the main signatories of the 'Poona Pact' in 1932?  
 ১৯৩১ সালেে 'পুনা চুবি'ে প্রধান স্বাক্ষেকােী কক কক বিলেন?  

15. Who was the editor of ‘Kesari’?  

 ককশেী' পবিকাে সম্পািক কক বিলেন?  

16. Who was the Governor General of India during the ‘Civil Disobedience Movement’? 

 অ্সেলর্াে আলদােলনে সেে ভােলতে েভনেে কজনালেে কক বিলেন?  

17. Who was associated with the formation of the 'Congress Socialist Party'? 
 কক 'কংলেস কসাসাবেস্ট পাটিে ' েঠলনে সলঙ্গ র্ুি বিলেন?   
18. Which were the main aims of 'temple entry movement' in Kerala?   



 ককোোে 'েবদলে প্রলিশ আলদােলনে' প্রধান উলেশযগুবে বিে?  

19. Who was elected as the President of Tripuri Congress Session in 1939?  
 কক ১৯৩৯ সালে বিপুেী কংলেলসে অ্বধলিশলন সভাপবত বনিেবচত েলেবিলেন?  

20. When started the Tebhaga Movement in Bengal?  

 িাংোে কেন কতভাো আলদােন শুরু েলেবিে?  

21. In 1947, under whose chairmanship was the ‘Boundary Commission’ constituted? 

 ১৯৪৭ সালে কাে সভাপবতলত্ব ‘Boundary Commission’ েঠিত েলেবিে?  

22. How many Articles are there in the Indian Constitution?  
 ভােলতে সংবিধালন কতগুবে আটিে লকে আলি?  

23. What is the subject matter of the Article 17 in Indian Constitution?   

 ভােলতে সংবিধালনে ১৭ নম্বে ধাো বিষে িস্তু কী?  

24. When was the 'First five-year plan' of India started? 

 কেন ভােলতে 'প্রথে পঞ্চ িাবষেকী পবেকল্পনা' শুরু েলেবিে?   

25. Who started publishing the newspaper 'The National Herald' in 1938? 
 ১৯৩৮ সালে কক 'The National Herald' সংিাি পিটিে প্রকাশ শুরু কলেন?   

26. What was the prime target of the first five-year plan of India? 

 ভােলতে 'প্রথে পঞ্চ িাবষেকী পবেকল্পনাে' েক্ষয কী বিে?   

27. In which 'Five-year plan' India opted for a mixed economy? 

 ভােলতে ককান 'পঞ্চ িাবষেকী পবেকল্পনাে' বেশ্র অ্থেনীবতলক কিলি কনওো েলেবিে?    

28. Who wrote 'Towards the Independence:  An Autobiography'?  
 Towards the Independence:  An Autobiography' িইটি কক কেলেন?  

29. The very 'First five-year plan' of India was based on which model?  

 ককান েলডলেে ওপে বভবি কলে সিে 'প্রথে পঞ্চ-িাবষেকী পবেকল্পনা' েলেবিে?   

30. When was held first 'Non-Aligned Movement Conference' in Belgrade, Yugoslavia?  

 কেন র্ুলোস্লাবভোে কিেলেলড প্রথে কজাট বনেলপক্ষ আলদানলনে কনফালেন্স অ্নুবিত েলেবিে?  

 


