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West Bengal State G.K. 

 

Q1. ক োন বছর মহোশ্বেতো কেবী রোমন মযোগশ্বেশ্বে পুরষ্কোর কপশ্বেছছশ্বেন? 

 (a) 1994 

 (b) 1996 

 (c) 1997 

 (d) 2000 

 Answer: (c) 1997 

 

Q2. ক  পোগে পন্থ প্রছতষ্ঠো  শ্বরছছশ্বেন? 

 (a) বুছেহ শোহ 

 (b)  রম শোহ 

 (c) ইেোেুশ্ববন্দ্র ছেিং 

 (d) স্বোমী েহজোনন্দ 

 Answer: (b)  রম শোহ 

 

Q3. েুশ্বরন্দ্রনোথ বশ্বন্দযোপোধ্যোশ্বের দ্বোরো প্রছতষ্ঠষ্ঠত েিংগঠশ্বনর নোম বেুন যো 1886 েোশ্বে ভোরতীে জোতীে 

 িংশ্বেশ্বের েোশ্বথ যুক্ত হশ্বেছছে? 

 (a) ইস্ট ইন্ডিেো অ্যোশ্বেোছেশ্বেশন 

 (b) েিন ইন্ডিেো কেোেোইষ্ঠি 

 (c) ইন্ডিেোন অ্যোশ্বেোছেশ্বেশন 

 (d) ইন্ডিেোন নযোশনোে  নফোশ্বরন্স 

 Answer: (c) ইন্ডিেোন অ্যোশ্বেোছেশ্বেশন 

 

Q4. ছনম্নছেছিতশ্বের মশ্বধ্য  োশ্ব  পযোছরশ্বের রেযোে এছশেোষ্ঠি  কেোেোইষ্ঠির েেেযপশ্বের প্রস্তোব কেওেো হশ্বেছছে? 

 (a) েোেোভোই নওশ্বরোন্ডজ 

 (b) মোইশ্ব ে মধ্ুেূেন েত্ত 

 (c) রোজো রোমশ্বমোহন রোে 

 (d) ছবশ্বব োনন্দ 

 Answer: (b) মোইশ্ব ে মধ্ুেূেন েত্ত 

 

Q5. রবীন্দ্রনোথ ঠো ুর  ত েোশ্বে ছবেভোরতী ছবেছবেযোেে প্রছতষ্ঠো 

 শ্বরছছশ্বেন? 

 (a) 1920 

 (b) 1921 

 (c) 1922 

 (d) 1923 

 Answer: (b) 1921 
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Q6. উছিছিত নবোবশ্বের মশ্বধ্য,ক  ইউশ্বরোপীে েোইশ্বন এ ষ্ঠি আধ্ুছন  এবিং শৃঙ্খেো বোছহনী গশ্ব়ে কতোেোর কেষ্টো 

 শ্বরছছশ্বেন? 

 (a) মীর জোফর 

 (b) মীর  োছেম 

 (c) আেী বছেি িোন 

 (d) ছেরোজ-উে-কেোেো 

 Answer: (b) মীর  োছেম 

 

Q7. ছনম্নছেছিত ক  "ইেিং কবঙ্গে" আশ্বন্দোেন শুরু  শ্বরছছশ্বেন? 

 (a) ছভছভেোন কেশ্বরোন্ডজও 

 (b) উইছেেোম কজোন্স 

 (c) রোজো রোম কমোহন রোে 

 (d) ক শবেন্দ্র কেন 

 Answer: (a) ছভছভেোন কেশ্বরোন্ডজও 

 

Q8. ক  বোিংেো ভোষোে েোছহতয অ্যো োশ্বেছম অ্যোওেোেি 2017 ন্ডজশ্বতশ্বছন? 

 (a) অ্ছমত্র েুেোন ভট্টোেোয ি 

 (b) বুদ্ধশ্বেব েোশগুপ্ত 

 (c) আফেোর আহশ্বমে 

 (d) কেশ্ববশ রোে 

 Answer: (c) আফেোর আহশ্বমে 

 

Q9. অ্মৃত বোজোর পন্ডত্র ো ক  েোে ু শ্বরছছশ্বেন? 

 (a) ছশছশর ুমোর ক োষ 

 (b) রবীন্দ্রনোথ ঠো ুর 

 (c) হছরশেন্দ্র ক োষ 

 (d) এে.এন. বযোনোন্ডজি 

 Answer: (a) ছশছশর ুমোর ক োষ 

 

Q10.  ত েোশ্বে কবঙ্গে কপ্রছেশ্বেন্ডন্স প্রছতষ্ঠষ্ঠত হে? 

 (a) 1763 

 (b) 1765 

 (c) 1767 

 (d) 1768 

 Answer: (b) 1765 
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Q11. ক োন বছর ভোরশ্বত ছিষ্ঠিশ-অ্ধ্ুযছষত অ্ঞ্চেগুছের রোজধ্োনীশ্ব   ে োতো নোম রণ  রো হশ্বেছছে? 

 (a) 1773 
 (b) 1774 
 (c) 1775 
 (d) 1779 
 Answer: (a) 1773 
 

Q12.  ত েোশ্বে আশোপূণ িো কেবীশ্ব  জ্ঞোনপীঠ পুরষ্কোশ্বর েম্মোছনত  রো হে? 

 (a) 1974 
 (b) 1975 
 (c) 1976 
 (d) 1977 
 Answer: (c) 1976 
 

Q13. ক োন বোঙোছে কেি  বনফুে ছদ্মনোশ্বম কেিোশ্বেছি  রশ্বতন? 

 (a) বেোই েো াঁে মুশ্বিোপোধ্যোে 

 (b) আশোপূণ িো কেবী 

 (c) ছবনে ক োষ 

 (d) প্রবোে জীবন কেৌধ্ুরী 

 Answer: (a) বেোই েো াঁে মুশ্বিোপোধ্যোে 

 

Q14. পশ্বথর পোাঁেোেী উপনযোেষ্ঠি ক  রেনো  শ্বরছছশ্বেন? 

 (a) কযোশ্বগশ েন্দ্র রোে ছবেযোণীছধ্ 

 (b) িশ্বজন্দ্রনোথ বশ্বন্দোপোধ্যোে 

 (c) তোরোশঙ্কর বশ্বন্দোপোধ্যোে 

 (d) ছবভূছতভূষণ বশ্বন্দোপোধ্যোে 

 Answer: (d) ছবভূছতভূষণ বশ্বন্দযোপোধ্যোে 

 

Q15. ক োন বইষ্ঠি "The Bible of Bengali Patriotism" নোশ্বম পছরছেত? 

 (a) আনন্দমঠ 

 (b) েুশ্বগ িশনন্ডন্দনী 

 (c) কেবী কেৌধ্ুরোনী 

 (d) গীতোঞ্জেী 

 Answer: (a) আনন্দমঠ 

 

Q16. ক  1870 েোশ্বে ইন্ডিেোন ছরফম ি অ্যোশ্বেোছেশ্বেশন প্রছতষ্ঠো  শ্বরছছশ্বেন? 

 (a) রোম কমোহন রোে 

 (b) কেশ্ববন্দ্রনোথ ঠো ুর 

 (c) ক শবেন্দ্র কেন 

 (d) ঈেরেন্দ্র ছবেযোেোগর 

 Answer: (c) ক শবেন্দ্র কেন 
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Q17. ছনম্নছেছিত  োশ্বের মশ্বধ্য পন্ডিমবশ্বঙ্গ প্রথম করেেোইন েোে ুহশ্বেছছে? 

 (a) হোও়েো কথশ্ব  হুগছে 

 (b) হোও়েো কথশ্ব  রোনীগঞ্জ 

 (c) হোও়েো কথশ্ব  বধ্ িমোন 

 (d) ছশেোেেহ কথশ্ব  ননহোষ্ঠি 

 Answer: (a) হোও়েো কথশ্ব  হুগছে 

 

Q18. "বো াঁ ু়েো ক ো়েো" নোশ্বম ছবিযোত কপো়েোমোষ্ঠির ক ো়েোষ্ঠি ক োন েোশ্বম উত্পোছেত হে? 

 (a) পোাঁেমু়েো 

 (b) হোেুে োনোেী 

 (c) করৌতোরো 

 (d) ব়েগরী 

 Answer: (a) পোাঁেমু়েো 

 

Q19.  ে োতো কপৌর  শ্বপ িোশ্বরশশ্বনর প্রথম ছনব িোছেত কেেোরমযোন ক  ছছশ্বেন? 

 (a) জোন ীনোথ বেু 

 (b) ছেত্তরঞ্জন েোশ 

 (c) ছবছপন েন্দ্র পোে 

 (d) েোেোভোই নওশ্বরোন্ডজ 

 Answer: (b) ছেত্তরঞ্জন েোশ 

 

Q20. " েো কশছরফ অ্ফ  ে োতো" ছহশ্বেশ্বব প্রথম  োশ্ব  ছনযুক্ত  রো হশ্বেছছে? 

 (a) কজমে মযো ছ ছেছগন 

 (b) জন ছরেোেিেন 

 (c) কজমে মযোক্রোছব 

 (d) ছেগম্বর ছমত্র 

 Answer: (c) কজমে মযোক্রোছব 
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