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1. In which year the East India Company abolished the 'Dual Government'? 

 ইস্ট ইন্ডিয়া ক াম্পান্ডি 'দ্বৈত শাসি' ব্যব্স্থা  ত সালে অব্েুপ্ত  লে? 

2. In which year was the 'Roytwari Settlement' introduced? 

 োয়তওয়ােী ব্লদাব্স্ত'  ত সালে চােু হয়? 

3. Who first set up jute mill in Bengal? 

 ব্াাংোয় প্রথম পাট  ে ক  স্থাপি  লেি? 

4. In which year was the first Sugar Industry Protection Act passed? 

  ত সালে প্রথম সুগাে ইিান্ডি কপ্রালট শন্ আইি প্রণীত হয়? 

5. In which year was the Rent Law Commission established? 

 কেন্ট ে  ন্ডমশি  ত সালে প্রন্ডতন্ডিত হয়? 

6. Who is the author of 'Elementary Aspects of the Peasant Insurgency in Colonial India'? 
 Elementary Aspects of the Peasant Insurgency in Colonial India' গ্রলেে কেখ  ক ? 

7. Who is the author of 'Bengal Peasant Life'? 
 Bengal Peasant Life' গ্রলেে কেখ  ক ? 

8. Who was Harish Mukherjee? 

 হন্ডেশ মুখান্ডজি  ক  ন্ডিলেি? 

9. Who is the author of 'Pabna Disturbances and the Politics of Rent'? 
 Pabna Disturbances and the Politics of Rent' গ্রলেে কেখ  ক ? 

10. For which research is Conrad Wood famous?  

 ক াি ন্ডব্ষলয়ে গলব্ষণাে জিয  িোড উড ন্ডব্খযাত? 

11. Who is the author of 'Dependent Accumulation and Underdevelopment'? 
 Dependent Accumulation and Underdevelopment' গ্রেটি  াে কেখা? 

12. When was the Indian Chamber of Commerce formed? 
 ইন্ডিয়াি কচম্বাে অফ  মাসি'  লব্ প্রন্ডতন্ডিত হয়? 

13. What was the name of the European owned sugar mills association in India? 

 ভােলত ইউলোন্ডপয় মান্ডে ািাধীি ন্ডচন্ডি  ে সন্ডমন্ডতে িাম  ী ন্ডিে? 

14. In which year was TISCO registered as a company? 
  ত সালে টিসল া এ টি ক াম্পান্ডি ন্ডহলসলব্ ন্ডব্ন্ডধব্দ্ধ হয়? 

15. Who is the founder of the Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Company? 
 কব্ঙ্গে ক ন্ডম যাে এি ফামিান্ডসউটি যাে ক াম্পান্ডিে প্রন্ডতিাতা ক ? 

16. In which year was the 'Bengal Technical Institute' founded? 
 ব্ঙ্গ  ান্ডেগন্ডে সাংস্থা'  ত সালে প্রন্ডতন্ডিত হয়? 

17. Who was the founder of 'Empress Mills'? 
 এমলপ্রস ন্ডমেস' এে প্রন্ডতিাতা ক ? 

18. Which Indian company was the first beneficiary of the 'Discriminating Protection'?  

 ক াি ভােতীয় ক াম্পান্ডি প্রথম 'পক্ষপাতমূে  সাংেক্ষণ' এে সুন্ডব্ধা কপলয়ন্ডিে? 

19. Who is the author of 'Bapu: A Unique Association'? 
 Bapu: A Unique Association' গ্রেটিে কেখ  ক ? 

20. Who is the author of 'India Today'? 
 India Today' গ্রেটিে কেখ  ক ? 

21. Which historian interpreted the history of the jute workers from the point of view of cultural 
consciousness? 

 ক াি ঐন্ডতহান্ডস  পাট শ্রন্ডম লেে ইন্ডতহাসল  সাাংসৃ্কন্ডত  কচতিাে েনৃ্ডিভন্ডঙ্গ কথল  ব্যাখযা  লেন্ডিলেি?  
22. Who wrote the 'Report on Labour in Bengal' (1906)? 
  'Report on Labour in Bengal' ক  ন্ডেলখন্ডিলেি (১৯০৬)? 



23. To which community did the unskilled workers of cotton textile industry of Ahmedabad belong? 

 আলমোব্ালেে ব্স্ত্রব্য়ি ন্ডশলেে অেক্ষ শ্রন্ডম ো ক াি সম্প্রোয়ভুক্ত ন্ডিে? 

24. Who is the author of 'The Emergence of an Industrial Labour Force in India: A Study of the Bombay 
Cotton Mills, 1854-1974'? 

 The Emergence of an Industrial Labour Force in India: A Study of the Bombay Cotton Mills, 1854-

1974' গ্রেটিে কেখ  ক ? 

25. In which year was the First Factories Act introduced in India? 

 ক াি ব্িে ভােলত প্রথম ফযাক্টন্ডে আইি প্রণয়ি  ো হয়? 

26. Why did the cotton textile workers of Bombay organize strike in June, 1908? 
 ১৯০৮ এে জিু মালস কব্ালম্বে ব্স্ত্রব্য়ি ন্ডশলেে শ্রন্ডম ো ধমিঘট  লেন্ডিে ক ি? 

27. In which year was the 'Madras Labour Union' founded? 
  ত সালে 'মাদ্রাজ কেব্াে ইউন্ডিয়ি' প্রন্ডতন্ডিত হয়? 

28. Who was the 'Nayek'? 
 িালয় '  াো? 

29. In which year was the 'Forbes and Company' established? 
  ত সালে 'কফাব্িস অযাি ক াম্পান্ডি' প্রন্ডতন্ডিত হয়? 

30. Who is the author of 'Polulation of India and Pakistan'? 
 Polulation of India and Pakistan' গ্রেটিে কেখ  ক ? 

 


