
Q. “ বৰপাত্র গ াহাাঁ ই “ পদৰ সৃষ্টি গ ানে  ষ্টৰষ্টিল  ? 

ক)প্ৰতাপ স িংহ 

খ)চুহিংমুিং  

গ)চুকাফা  

ঘ)ৰুদ্ৰস িংহ 

Answer= B)  

 

Q. চুকাফাই সকমান চনত চৰাইদেউত ৰাজধানী পাসতসিল ? 

ক)১২২৮ খ্ৰী:ত 

খ)১২৩৮  খ্ৰী:ত 

গ)১২৫৩  খ্ৰী: ত 

ঘ)১২৫৭  খ্ৰী:ত 

Answer= C)  

Q. কামৰূপৰ ৰাজধানী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কমতাপুৰলল ককাদন তুসল সনদ়ে 

ক)পৃথু 

খ) ন্ধ্যা  

গ)স নু্ধ্ৰা়ে  

ঘ)দুললভ নাৰা়েণ 

Answer= B)  

Q. বমলন বিংশ ককাদন প্ৰসতষ্ঠা কসৰসিল ?   



ক)কুমাৰ ভাস্কৰ বমলন  

খ)পুৰ্ষলয বমলন  

গ)বল বমলন  

ঘ)ভূসত বমলন 

Answer= B)  

 

 

Q. গুৱাহাটীৰ েীঘলীপুখুৰীদ া ককান ৰজাই খন্দাইসিল  

ক)নৰকা ুৰ  

খ)বাণ ৰজা  

গ)ভগেত্ত  

ঘ)ব্জ্ৰেত্ত 

Answer= C)  

Q.নৰকা ুদৰ প্ৰসতষ্ঠা কৰা বিংশদ াৰ নাম সক আসিল ? 

ক)অ ুৰ বিংশ  

খ)োনৱ বিংশ  

গ)বমলন বিংশ  

ঘ)কভৌম বিংশ 

Answer= D 

Q.  প্ৰাগদজযাসতৰ্ষৰ প্ৰথম ৰজা ককান আসিল? 

ক)হ ক অ ুৰ 



খ) ম্বৰ অ ুৰ 

গ)মহীৰিংগ োনৱ  

ঘ)নৰকা ুৰ 

Answer= C)  

Q. গুৱাহাটী সবশ্বসবেযাল়েৰ প্ৰথম উপাচার্ল ককান আসিল?  

a) K. K Handique 

b) Phanidhar Dutta 

c) Sarat Kumar Dutta 

d) none of them 

Answer= A)  

Q. কামাখযা মসন্দৰদ া ককাদন পুনৰ সনমলাণ কসৰসিল?  

ক) নৰনাৰা়েণ 

খ) দুললভ নাৰা়েণ 

গ) চক্ৰধ্বজ 

ঘ) সবশ্বস িংহ 

Answer= A)  

Q. অ ম কলাক ক ৱা আদ়োগ ককসত়ো গঠন হহসিল?  

ক) ১৯৩৫ 

খ) ১৯৩৭ 

গ) ১৯৪৭ 

ঘ) ১৯২১ 



Answer= B)  

 

Q. When is the world Red Cross day celebrated? 

a) April 20 

b) March 10 

c) May 8 

d) June 30 

Answer= 8 May 

 

Q. স্বাধীনতা  িংগ্রামী বীৰ স্বহীে মিংগল পাদেক ক’ত ফাাঁ চী সে়ো হহসিল?  

 

a) Barrackpore 

b) Nagwa 

c) Bengal 

d) Delhi 

Answer= A)  

 

Q. কাক “The father of the Indian unrest.” বুসল জনার্া়ে? 

 

a) Dadabhai Noroji 

b) Vallabh Bhai Patel 

c)  Bal Gangadhar Tilak 

d) Bipin Chandra Pal 



Answer= C)  

 

 

প্ৰশ্ন: অ মী়ো  াসহতযত ‘ াগৰ কেসখিা’ কসব সহচাদপ ককান পসৰসচত?  

ক) নৱকান্ত বৰুৱা 

খ) কেৱকান্ত বৰুৱা 

গ) কেৱকান্ত  সন্দলক 

ঘ) এজদনা নহ়ে 

উত্তৰ= খ) 

 

Q. ভাৰতী়ে জাতী়ে কিংদগ্রিৰ প্ৰথম অ মী়ো  ভাপসত ককান আসিল?  

ক) কগাপীনাথ বৰেলল 

খ) কেৱকান্ত বৰুৱা 

গ) সহদতশ্বৰ বৰুৱা 

ঘ) ওপৰৰ এজদনা নহ়ে 

খ) কেৱকান্ত বৰুৱা 

প্ৰশ্ন: কনকলতা বৰুৱা ককানদ া আদন্দালনত শ্বহীে হহসিল?  

ক) ভাৰত তযাগ আদন্দালন 

খ) আইন অমানয আদন্দালন 

গ) স্বদেশী আদন্দালন 



ঘ) অ হদর্াগ আদন্দালন 

Answer= A)  

 

Q. ‘Sare Jahan Se Achha Hindustan Hamara’ who wrote this poem?  

a) Bhagat Singh 

b) Iqbal 

c) M. K Gandhi 

d) None of them 

Answer= B)  

Q 

Who was formed the All-Bengal Civil Disobedience Council?  

 

a) Surendra Nath Benarjee 

b) J. M Sengupta 

c) Bipin Chandra Pal 

d) B and C 

Answer= B)  

 

Q. What was the main point of clash between Mahatma Gandhi and 

Ambedkar?  

 

a) Non-Violence 

b) Separate electorates for the deprived classes 



c) Muslim Reservation 

d) None of the above 

Answer= B)  

 

Q. Which Session of the Indian National Congress had decided to 

celebrate Purana Swaraj?  

 

a) Lahore 

b) Pune 

c) Bombay 

d) Delhi 

Answer= A)  
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