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1. In which place Rammohan Roy was first posted as an employee of East India Company? 

 রামমমাহন রায় ককান স্থামন ইস্ট ইন্ডিয়া ককাম্পান্ডনর কমমচারী ন্ডহসামে প্রথম  ক াগদান 
কমরন্ডিমেন? 

2. Who founded the Brahmosabha? 

 ব্রাহ্মসভা প্রন্ডিষ্ঠা কক কমরন্ডিমেন ? 

3. Who regarded Rammohan Roy as the Indian Pilgrim? 

 রামমমাহন রায় কক ‘ভারি পন্ডথক’ ন্ডহসামে কক অন্ডভন্ডহি কমরন্ডিমেন? 

4. In which language Mirat-ul-Akhbar was published? 

 মীরাি-উে-আখোর ককান ভাষায় প্রকান্ডিি হময়ন্ডিে? 

5. Who was the editor of Bangadarshan in the nineteenth century? 

 উনন্ডেিংি িিমক েঙ্গদিমন পন্ডিকার সম্পাদক কক ন্ডিমেন? 

6.  Who is the author of Krishnacharitra?  

 কৃষ্ণচন্ডরমির রচন্ডয়িা কক? 

7. Who has made a distinction between caste and varna? 

 জান্ডি ও েমণমর মমযে কক পাথমকে কমরমি? 

8. The Unhappy Consciousness has been written on which Indian political thinker? 
 ‘The Unhappy Consciousness’ ককান ভারিীয় রাজননন্ডিক ন্ডচন্তান্ডেদমক ন্ডনময় কেখা হয়? 

9. Who was the editor of The Social Reformer? 

 দে কসািোে ন্ডরফমমার এর সম্পাদক কক ন্ডিমেন? 

10. Who founded the Translation Society? 

 অনুোদ কসাসাইটি কক প্রন্ডিষ্ঠা কমরন? 

11. Who was the first ICS Officer serving the British Raj? 

 ন্ডব্রটিি রামজ প্রথম আইন্ডসএস অন্ডফসার কক ন্ডিমেন? 

12. Who is the author of Atmashakti ? 

 আত্মিন্ডি’র রচন্ডয়িা কক? 

13. Which famous personality was in favour of organizing self financed native fairs? 

 ককান ন্ডেখোি েেন্ডিত্ব স্ব-অথমান্ডয়ি কদিীয় কমো আময়াজমনর পমে ন্ডিে? 

14. In which year Rabindranath talked of Religion and Man? 

 রেীন্দ্রনাথ ককান েিমর যমম ও মানষু সম্পমকম  কথা েমেমিন? 

15. In which journal the essay ‘Jaati Baira’ was published?   

 ককান জানমামে ‘জান্ডি বের’ রচনা প্রকান্ডিি হময়ন্ডিে? 

16. Who was the editor of Bangadarsan in 1901? 

 ১৯0১ সামে েঙ্গদিমমনর সম্পাদক কক ন্ডিমেন? 

17.  Which Congress leader has analyzed the various streams of Swadeshi Movement in the 
magazine entitled Indian World?  

 ককান কিংমেস কনিা ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ম  িীষমক মোগান্ডজমন স্বমদিী আমদােমনর ন্ডেন্ডভন্ন যারা ন্ডেমেষণ 
কমরমিন? 

18. Who has stated ‘Gandhi has spiritualized politics’? 
 ‘গান্ধী রাজনীন্ডিমি আযোন্ডত্মকিা কমরমিন’- কক েমেমিন? 

19. Which Congress leader in India has converted the political movement into a mass 



movement? 

 ভারমির ককান কিংমেস কনিা রাজননন্ডিক আমদােনমক গণআমদােমন রূপান্তন্ডরি কমরমিন? 

20. Who was the author of Hind Swaraj ?  

 ন্ডহদ স্বরামজর রচন্ডয়িা কক? 

21. Who was the editor of Young India? 

 ইয়িং ইন্ডিয়ার সম্পাদক কক ন্ডিমেন? 

22. Who said ‘Subhas Chandra was a patriot of patriots’? 
 ‘Subhas Chandra was a patriot of patriots’- কক েমেন্ডিমেন? 

23. Who called Vivekananda a ‘Patriot Prophet?’ 

 ন্ডেমেকানদমক ‘কদিমপ্রন্ডমক যমমপ্রেিা’ কক েমেমিন? 

24. What was the other name of Narendranath Bhattacharyya? 

 নমরন্দ্রনাথ ভট্টাচাম মর আমরকটি নাম কী ন্ডিে? 

25. Who founded the League of Radical Congressmen in 1939? 

 ১৯৩৯ সামে ে্োন্ডিকাে কিংমেসমোন েীগ কক প্রন্ডিষ্ঠা কমরন? 

26. Who was the Chairman of the National Planning Committee in 1938? 

 ১৯৩৮ সামে জািীয় পন্ডরকল্পনা কন্ডমটির কচয়ারমোন কক ন্ডিমেন? 

27. What is the full form of PSP? 

 ন্ডপ.এস.ন্ডপর সম্পূণম রুপ কী? 

28. Who was the author of ‘The Transition of Socialism?’ 
 ‘The Transition of Socialism’ এর রচন্ডয়িা কক? 

29. Who formed the Indian Trade Union Federation? 

 ইন্ডিয়ান কেি ইউন্ডনয়ন কফিামরিন কক গঠন কমরন? 

30. Who formed the Scheduled Castes Federation in 1954? 

 ১৯৫৪  সামে িপন্ডিেী জান্ডি কফিামরিন কক গঠন কমরন? 

 


