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1. Nathaniel Brassey Halhed translated the 'Manusmriti' in 1775, what is the name of this translated 
book?  

 ১৭১৫ সালে নাথাননলেে ব্রানস হ্যােলহ্ড 'মনুসৃ্মনি' অনুবাদ কলেনিলেন, এই অনুবানদি বইটিে নাম নক?    

2. When did Begam Rokeya Sakhawat Hossain establish 'Sakhawat Memorial Girls School in 
Calcutta?   

 কখন ববগম বোলকো সাখাোি কনেকািাে 'সাখাোি বমমনেোে গােলস সু্কে' প্রনিষ্ঠা কলেন?     

3. Who was the Governor General of India from 1848 to 1856 ? 

 ১৮৪৮ বথলক ১৮৫৬ পর্লন্ত বক ভােলিে গভনলে বেলনলেে নিলেন?  

4. The 'Hindu Balika Vidyalay' established in 1849 in Calcutta, who was the founder Secretary of the 
school?  

 ১৮৪৯ সালে কনেকািাে 'নহ্নু্দ বানেকা নবদযােে' প্রনিষ্ঠা হ্লেনিে, বক এই নবদযােলেে প্রনিষ্ঠািা সম্পাদক 
নিলেন?  

5. In where was established the 'Sarada Sadan' by Pandita Ramabai ?   

 নপনিিা েমাবাঈ কিৃল ক 'সােদা সদন' বকাথাে প্রনিনষ্ঠি হ্লেনিে ?  

6. Who wrote the book 'History of British India'(1920)?   

 History of British India'(1820) বইটি বক বেলখন?  

7. Who established the ‘Tattvabodhini Sabha’ in 1839 at Calcutta ? 

 ১৮৩৯ সালে বক কনেকািাে 'িত্ত্বলবানিনী সভা' প্রনিষ্ঠা কলেনিলেন?  

8. When was Brahmo Samaj split? 

 কখন ব্রাহ্ম সমাে বভলে র্াে?  

9. Who proclaimed that “Rationalism is our only preceptor”? 

 বক দাবী কলেনিলেন বর্, 'র্ুনিবাদই হ্ে আমালদে একমাত্র গুরু'?  

10. When was the 'All India Women’s Conference' founded? 

 কখন 'All India Women’s Conference' প্রনিষ্ঠা হ্লেনিে?  

11. Satyartha Prakash' was written by whom? 

 বক 'Satyartha Prakash' গ্রন্থটি নেলখলিন ? 

12. Who established the ‘Satyasadhak amaj’ in 1873 at Pune?   

 ১৮৭৩ পুলনলি সালে বক 'সিযল ািক সমাে' প্রনিষ্ঠা কলেন? 

13. Which province was first granted voting right of Woman in India in 1929?   

 ১৯২৯ সালে প্রথম ভােলিে বকান োেয নােীলদে বভাটানিকাে বমলন বনে?  

14. When started the 'Self-Respect' Movement in Madras ?  

 কখন মাদ্রালে 'Self-Respect' আলন্দােন শুরু হ্লেনিে?   

15. Who was the founder of Sanskrit College at Banaras? 

 বক ববনােস এ সংসৃ্কি কলেে প্রনিষ্ঠা কলেন?   

16. Who said, 'One religion, one caste and one God for mankind'? 

 বক বলেনিলেন বর্, 'মানবোনিে েনয এক িমল, এক োনি এবং এক ঈশ্বে'?  

17. When established Indian Women's University at Poona by Professor D. K. Karve?  

 কখন অিযাপক নড.লক. কালভল  প্রথম মনহ্ো নবশ্বনবদযােে প্রনিষ্ঠা কলেন?  

18. Who is considered as the father of the 'Environmental Justice' movement?  

 বক 'Environmental Justice' আলন্দােলনে েনক নহ্সালব সুনবনদি ?   

19. Who wrote the book 'Green Imperialism'(1994)?   

  'Green Imperialism'(1994) বইটি বক নেলখলিন?  

20. Which proposal is considered as the 'Magna Carta' of English education in India?  

 বকান প্রস্তাবলক ভােলি ইংলেেী ন ক্ষাে 'মযাগনা কাটল া' নহ্সালব নবলবনিি কো হ্ে?   

21. When was founded Calcutta Medical College?  



 কখন কনেকািা বমনডলকে কলেে প্রনিষ্ঠা কো হ্লেনিে?  

22. Who established 'Calcutta Botanical Gardens'?  

 বক 'কনেকািা ববাটাননকযাে গালডল নস' প্রনিষ্ঠা কলেন?  

23. When the 'Indian Navy Department' was established?  

 কখন 'ভােিীে বনভী নডপাটল লমন্ট' প্রনিনষ্ঠি হ্লেনিে?   

24. In what city was held 'Imperial Malaria Conference' in 1909 ?   

 ১৯০৯ সালে বকান  হ্লে 'Imperial Malaria Conference'  অনুনষ্ঠি হ্লেনিে ? 

25. Who wrote the Bengali novel ‘Anandamath’ (1882)?  

 বাংো উপনযাস 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) বক নেলখলিন ?     

26. When Prashanna Kumar Thakur founded ‘Hindu Theatre’ in Calcutta? 

 কখন কনেকািাে প্রসন্ন কুমাে ঠাকুে 'নহ্নু্দ নথলেটাে' প্রনিষ্ঠা কলেন?   

27. Who wrote 'Our Films Their Films' in 1976?  

 ১৯৭৬ সালে 'Our Films Their Films' বইটি বক নেলখনিলেন? 

28. What is the subject matter of the book 'The Ideals of the East' written by Okakura?  

 ওকাকুো এে েনিি 'The Ideals of the East' বইটিে নবষেবস্তু কী?  

29. Who wrote the book 'A History of Indian Cricket'(1990)?  

 A History of Indian Cricket'(1990) বইটি বক নেলখলিন?   

30. Who established and became president of the 'All India Depressed Classes Congress' in 1925 ? 

 ১৯২৫ সালে বক 'All India Depressed Classes Congress' গঠন কলেন এবং সভাপনি হ্ন?     

 


