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১। আংরযজযা কত ারর বাযতফরল ব অর?  

 ক. ১৬০০   খ. ১৬০৮    গ. ১৬১০    ঘ. ১৬১২  

২।  প্রথভ ককান আউরযাীয় জাতত বাযতফরল ব অগভন করয?  

 ক. র্তবতগজ   খ. আংরযজ    গ. ডাচ    ঘ. তদরনভায  

৩।  দ্বৈতান ব্যফস্থায প্রফতকব কক?  

 ক. ওয়ারযন কতটং  খ. রড ব কণ বওয়াতর   গ. রড ব কাজবন    ঘ. রড ব ক্লাআব  

৪।  করকাতা নগযীয প্রততষ্ঠাতা কক?  

 ক. ডাররৌত   খ. ক্লাআব    গ. জন চাণ বক    ঘ. ওরয়ররতর  

৫।  পূতণ বয়ায যুরে তনত ন কক?  

 ক. ভীয ভদন   খ. কভান রার    গ. ওকত জঙ্গ    ঘ. ভীয জাপরযয পুত্র 

৬।  কারক বাযতীয় কযররথয জনক ফরা য়?  

 ক. রড ব কতটং    খ. রড ব ডাররৌী   গ. রড ব কণ বওয়াতর   ঘ. রড ব ওরয়ররতর  

৭।  তন্দু তফধফা তফফা অআন কক প্রফত বন করযন?  

 ক. রড ব ডাররৌী   খ. রড ব ওরয়ররতর   গ. রড ব কণ বওয়াতর   ঘ. রড ব অভাটব  

৮।  য়দায অরীয ততা কক তছররন?  

 ক. কারন মুম্মদ   খ. পরত মুম্মদ    গ. াজী দারন    ঘ. মুম্মদ অরী  

৯।  ডাররৌত ককান নীততরত তফশ্বাী তছররন?  

 ক. াম্রাজযফাদী নীতত  খ. কালণ নীতত    গ. তফররানীতত    ঘ. ভানুবফতায নীতত 

১০।  তচযস্থায়ী ফরদাফস্ত করযন কক?   

 ক. ডাররৌত   খ. কণ বওয়াতর    গ. কফতিঙ্ক    ঘ. কতটং  

১১। The Spirit of Islam গ্রন্থটিয করখক কক?  

 ক. স্যায দ্বয়দ অভদ খান  খ. নওয়াফ অব্দুর রততপ   গ. দ্বয়দ অভীয অরী  ঘ. নফাফ স্যায তরমুল্লা  

১২।  অরীগড় অরদাররনয জনক কক?  

 ক. াজী যীয়ত উল্লা  খ. তরমুল্লা    গ. দ্বয়দ অভদ   ঘ. অব্দুর রততপ  

১৩।  কত ারর ফঙ্গবঙ্গ যদ য়? 

 ক. ১৯০৫    খ. ১৯০৬    গ. ১৯১১    ঘ. ১৯১৬  

১৪।  াণ্টায কতভন কক গঠন করযন?  

 ক. রড ব তযন    খ. রড ব তভরিা    গ. রড ব কযাতনং    ঘ. রড ব কভরয়া  

১৫।  কচৌদ্দ দপা উত্থান করযন কক?  

 ক. এ.কক পজলুর ক  খ. স্যায জন াআভন   গ. ভওরানা বাানী  ঘ.মুম্মদ অরী তজন্না  

১৬।  ১৯৫২ াররয বালা অরদাররনয প্রথভ তদ কক?   

 ক. জব্বায    খ. ারাভ    গ. ফযকত    ঘ. যতপক  

১৭।  ফত বভান ফাংরা একারডতভয পূফ ব নাভ কী তছর?  

 ক. উত্তযা াউজ   খ. চারভরা াউজ    গ. যভনা াউজ    ঘ. ফধ বভান াউজ  

১৮।  প্রথভ তনতভ বত তদ তভনারযয নকাকাযী কক?  

 ক. ভাবুবুয যভান  খ. তফভান ভতল্লক    গ. কাভরুর াান   ঘ. ফদরুর অরভ  

১৯।  “অভায বাআরয়য যরে যাঙারনা”- গানটিয ফত বভান সুযকায কক?  

 ক. অব্দুয যাজ্জাক   খ. অরতাপ ভামুদ   গ. পতযদা াযতবন   ঘ. অব্দুর রততপ  

২০।  “যরেয ফদরর যাষ্ট্রবালা ফাংরা চাআ”- ফাকযটিয ভরে পৄরট উরঠরছ ককানটি?  
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 ক. ংগ্রাভ কচতনা  খ. প্রারণয তফতনভরয় স্বাধীনতা জবন  গ. প্রারণয তফতনভরয় বালা যক্ষা  ঘ. ফাংরা বালায প্রতত শ্রো  

২১।  কতজনরক অগযতরা ভাভরায় অাতভ কযা রয়তছর? 

 ক. ২৫ জন   খ. ৩০ জন   গ. ৩৫ জন    ঘ. ৪০ জন  

২২।  ছয়দপা দাতফ ককাথায় উত্থাতত য়?  

 ক. রারারয   খ. ঢাকায়    গ. কযাতচরত    ঘ. আরাভাফারদ  

২৩।  াতকস্তান তর াটি বয কনতা কক তছররন?  

 ক. জুরতপকায অরী ভুরটা  খ. আয়াতয়া খান    গ. ভওরানা বাানী  ঘ. কভাাম্মদ অরী তজন্না  

২৪।  ফঙ্গফন্ধু করফ াযারদর যতাররয ডাক কদন?  

 ক. ৭ ভাচ ব    খ. ৩ ভাচ ব    গ. ৫ ভাচ ব    ঘ. ৯ ভাচ ব  

২৫।  ৭ ভারচ বয বালরণয গুরুত্ব কী?  

 ক. াতকস্তান প্রততষ্ঠা  খ. জনগরণয একতা   গ. ফাংরারদরয জন্ম  ঘ. জাতীয় তাকা উরত্তারন  

২৬।  আংল্যারে তল্প তফপ্লফ ংঘটিত য় কত ারর?  

 ক. ১৫৮৩    খ. ১৬৮৯   গ. ১৭৬০   ঘ. ১৮০২  

২৭।  তিতনং কজতন অতফষ্কায য়--  

 ক. ১৭৬৫৫ ারর   খ. ১৭৬৪ ারর    গ. ১৮৬৪ ারর   ঘ. ১৯৬৪ ারর  

২৮।  ফাষ্পীয় আতিন অতফষ্কায করযন কক?  

 ক. জজব তটরপনন  খ. াভতি ডযাতব    গ. স্যামুরর কভার ব  ঘ. কজভ ওয়াট  

২৯।  কযাররান কক তছররন?  

 ক. ঞ্চদ লুআরয়য ভন্ত্রী  খ. কলাড় লুআরয়য ভন্ত্রী   গ. প্তদ লুআরয়য ভন্ত্রী  ঘ. ষ্টাদ লুআরয়য ভন্ত্রী  

৩০।  ককান কদরক „পৃতথফীয কভ বারা‟ ফরা রয় থারক?  

 ক. আংল্যাে   খ. িান্স    গ. জাভ বাতন   ঘ. পুল্যাে  

৩১।  “বুরজবায়া” কশ্রতণ ফররত তনরচয ককানটি কফাঝায়?  

 ক. তবজাত কশ্রতণ   খ. যাজা কশ্রতণ    গ. পু ুঁতজফাদী কশ্রতণ  ঘ. শ্রতভক কশ্রতণ  

৩২।  „াুঁকুররৎ‟ ফররত কী কফাঝায়?  

 ক. মারদয জতভ কনআ খ. মারদয খাদ্য-ফস্ত্র-ফাস্থান কনআ গ. মারদয ঋণ-ম্পদ কনআ  ঘ. মারদয ভারজ তধকায কনআ  

৩৩।  িারন্স বুযরফাুঁ ফংীয় কল যাজা কক?  

 ক. চর্তদ ব লুআ   খ. ঞ্চদ লুআ    গ. কলাড় লুআ   ঘ. প্তদ লুআ  

৩৪।  “অতভ মা কতয তাআ অআন”- উতেটি কায?  

 ক. ঞ্চদ লুআরয়য   খ. একাদ লুআরয়য   গ. চর্তদ ব লুআরয়য  ঘ. কলাড় রুআরয়য  

৩৫।  িারন্স “ফাতস্তর দুগ ব” তকরয প্রতীক তছর?  

 ক. তবজাততরন্ত্রয   খ. যাজতরন্ত্রয    গ. গণতরন্ত্রয   ঘ. একনায়কতরন্ত্রয  

৩৬। তত্রতে চুতেয জনক কক?  

 ক. তটরায   খ. তফভাক ব    গ. চাতচ বর  ঘ. কাআজায তৈতীয় উআতরয়াভ 

৩৭। জাভ বাতনয প্রাচীন যাজারদয উাতধ তক তছর?  

 ক. জায    খ. যাজা    গ. কাআজায   ঘ. নফাফ  

৩৮।  গ্যাতরতর তকরয নাভ?  

 ক. ফ বত    খ. ফদয    গ. উতযকা   ঘ. য  

৩৯। কতারর প্রথভ তফশ্বযুরেয ফান য়?  

 ক. ১৯১৭     খ. ১৯১৮     গ. ১৯১৯   ঘ. ১৯২১  

৪০।  প্রথভ তফশ্বযুরেয প্রতযক্ষ কাযণ ককানটি?  

 ক. জাতীয়তারফাধ  খ. জাভ বাতনয স্বাধীনতা জবন  গ. িান্স কর্তবক তিয়ারক অক্রভণ  ঘ. তিয়ায যুফযাজ ও তায স্ত্রী তযা  


