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1. Who wrote the famous book, 'What is History?' 

 বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিায়াট ইজ বিবি' হে রচনা েররবিরেন?  

2. What are the two broad divisions of the sources of History? 
 ইবতিারের উপাদানগুবেরে হমাটামুটি হোন দুই ভারে বিভক্ত েরা যায় ? 

3. Which book written by Gibbon gives a linear narrative from 2nd c. AD to the fall of Constantinople 
(1453)? 

 বেিরনর হোন গ্ররন্থ বিতীয় খ্ীীঃ হেরে েন্সটানটিরনাপরের পতন (১৪৫৩ ) পযযন্ত এে ধারাবিে আখ্যান 
পাওয়া যায় ?  

4. The name of which historian is linked with the Berlin revolution in historiography? 

 ইবতিােচচয ায়, িাবেযন বিপ্লরির েরে হোন ঐবতিাবেরের নাম ওতররাত ভারি জবিত আরি  ? 

5. Which historian has given a 'Whig' interpretation of History of England? 

 হোন ঐবতিাবেে ইংেযারের ইবতিারের এে 'হুইে' (Whig) িযাখ্যা উপবিত েররন ? 

6. Who wrote the famous seventeen volumes of 'History of France, 1833-1867? 
 বিখ্যাত েরতররা খ্রের  'History of France ,1833-1867 োর হেখ্া? 

7. Which movement launched from the end of the 19th c., aimed at controlling the monopolistic 
trade and huge capital investment of the United States of America ? 

 উবনশ শতরের হশষ হেরে মাবেয ন যুক্তরারের এেরচটিয়া োরিার এিং িৃিৎ পুুঁবজ, বনয়ন্ত্ররে আনার 
উরেরশয হোন েংস্কার আরদােরনর  েূচনা িয় ? 

8. According to historian S.R. Gardiner which religious reform movement was associated with the 
17thc. English Revolution? 

 ঐবতিাবেে এে.আর.োবডয নর েরতর শতরের ইংেযারের বিপ্লিরে হোন ধমযেংস্কার আরদােরনর েরে যুক্ত 
েরর হদবখ্রয়বিরেন? 

9. What was the year of the publication of the 'Communist Manifesto' written by Marx and Engels ?  

 মােয ে এিং এরেেে িারা রবচত 'েবমউবনস্ট মযাবনরেরস্টা' হোন োরে রোবশত িয় ? 

10. Who opined that 'social history is the history of a people with the politics left out' ? 

 হে মন্তিয েররন হয 'রাজনীবত িারদ জনেরের ইবতিাে িে োমাবজে ইবতিাে' ? 

11. In the era of 'Age of Consensus' in American History, what astonishing consensus of opinion did the 
American public display ? 

 মাবেয ন ইবতিারে  Age of Consensus  নামে পরিয ,মাবেয ন জনমরতর হোন আশ্চযয বমে েক্ষ্য েরা যায় ? 

12. Who were the two major historians involved in the debate on the 'Transition from Feudalism to   
Capitalism' ? 

 The Transition from Feudalism to Capitalism- বিতরেয  রধান দইুজন ঐবতিাবেে োরা বিরেন? 

13. Which essay published in 1941 established R.H. Tawney as  a stalwart historian on matters related 
to the Puritan revolution?  

 ১৯৪১-এ রোবশত, আর. এইচ. টবনর হোন রিন্ধ তারে  ইংেযারের বপউবরটান বিপ্লি েংক্রান্ত বিষরয় 
িবেষ্ঠ ঐবতিাবেরের মযযাদায় ভূবষত েরর ? 

14. Which school of historians do Lucien Fabvre, Marc Bloch, Fernand Braudel represent? 

 েুবেয়ান হেভ্্র, মােয  ব্লখ্ ও োনযাদ হরারদে হে হোন ঐবতিাবেে হোষ্ঠীর রবতবনবধ িো িয়? 

15. Who wrote the famous work, 'Feudal Society'? 
 Feudal Society' োর েুবিখ্যাত গ্রন্থ ? 

16. What is the methodology introduced by Karl Marx in History ? 
 োেয মােয ে  ইবতিারে হয তত্ত্ব উপবিত েরররিন তারে েী িো িয় ? 

  
17. What is the name of the journal published by the Communist Party Historians Group in 1952? 

 েবমউবনস্ট পাটিয  বিস্তবরয়ানস্ গ্রুপ ১৯৫২ হত হোন বিখ্যাত পবিো রোবশত েররন? 



18. According to Eric Hobsbawm which country played a pioneering and major role in the Industrial 
revolution?  

  এবরখ্ িব্েিম্ বশল্পবিপ্লরি হোন হদরশর রধান ও অগ্রেী ভূবমো বিরেষে েরররিন ? 

19. Who was the first editor of the 'Subaltern Studies' ? 

 বনম্নিরেযর ইবতিাে' িা 'Subaltern Studies' রেম োর েম্পাদনায় রোবশত িরয়বিে? 

20. Which work of Kalhana in the tenth century can be regarded as a historical work? 

 িাদশ শতরে েল্িরনর হোন গ্রন্থরে ঐবতিাবেে রচনা িো হযরত পারর ? 

21. Who wrote-'To his students Derozio often read examples from ancient history of the love of 
justice, patriotism, philanthropy and self-abnegation…' 

 হে বেরখ্বিরেন- 'বডররাবজও রায়ই িািরদর োরি অতীত ইবতিাে হেরে নযায়পরায়েতা, হদশররম, েমাজ 
বিততষো ও আত্মতযারের োবিনী পাঠ েরর হশানারতন...' 

22. Who established the Tatwabodhini Sabha ? 

 তত্ত্বরিাবধনী েভার রবতষ্ঠা হে েররবিরেন ? 

23. About which book did Edmund Burke remark- "probably a compilation of the most ancient laws in 
the world" ?  

 এডমে িােয  হোন গ্ররন্থর েম্পরেয  মন্তিয েররন- "পৃবেিীর েিরচরয় রাচীন আইন এই গ্ররন্থ অন্তভুয ক্ত 
িরয়রি"? 

24. Whose name is associated with the establishment of the Asiatic Society? 

 এবশয়াটিে হোোইটির রবতষ্ঠার েরে োর নাম জবিত আরি ? 

25. Who said, "The attention of the Hindu is more engaged by frivolous observance, than by objects of 
utility"? 

 হে িরেবিরেন- "বিদুরা িুবি এিং উন্নত েল্পনাশবক্তর অবধোরী িরেও িাস্তরিারপারযােী হোরনা বেিু 
উদ্ভািরনর ও োংেবরে তুচ্ছতার রবত অবধে মরনারযােী"? 

26. Which work of Bhudev Mukhyopadhyay imagines the Indian nation as a Mother Goddess? 
 ভূরদি মুরখ্াপাধযারয়র হোন গ্ররন্থ ভারতভূবম হে হদিী-রূরপ েল্পনা েরা িরয়রি ? 

27. The famine of 1770 was the background to which novel of Bankimchandra ? 

 িবিমচরের হোন উপনযারের পশ্চাৎপরট বিয়াত্তররর মন্বন্তর বিে ? 

28. What is the name of the autobiography of Surendranath Banerjee ? 

 েুররেনাে িরদযাপাধযায়-এর আত্মজীিনীর নাম েী ? 

29. Which era has been considered the 'Golden age' in Indian history from the beginning of the 
twentieth century ? 

 বিশ শতরের শুরু হেরে ভাররতর ইবতিারে হোন যুে হে 'স্বেযযুে' িো িরত োরে ? 

30. Feudalsim from above' and 'feudalism from below'- which historian has put forward this theory?   

 ওপর হেরে আররাবপত োমন্ততন্ত্র' ও 'তেরদশ হেরে োমন্ততন্ত্র'-এর ধারো হে হোন ঐবতিাবেে উপিাবপত 
েরররিন ? 

 


