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WBSET-2022 Answer Key by BSSEI Belur  
॥সম্পূর্ণটা অবশ্যই পড়ববন॥ 

 

❖ আপনাবের সাহাযাবথণই আমাবের এই প্রয়াস। 
❖ WBSET-2022 পরীক্ষার সম্ভাবয উত্তরপত্র প্রকাশ্ করব া Team BSSEI 

❖  এটট ককাবনা অটিটসয়া  উত্তরপত্র নয়, তবব আমরা আমাবের সাধ্যমবতা কেষ্টা কবর সটিক উত্তর কেওয়ার। 
❖ প্রশ্নপবত্রর টকছু টকছু প্রবশ্নর উত্তবরর কক্ষবত্র টিন্ন টিন্ন মতামত  ক্ষয করা কেবছ, কবয়কটট কক্ষবত্র টিন্ন বইবত 

টিন্ন উত্তর  ক্ষয করা কেবছ। কসইগুব ার কক্ষবত্র ককান উত্তরটট গ্রাহয হবব কস টবষবয় জানার জনয অটিটসয়া  
উত্তরপত্র আসা পযণন্ত আমাবের অবপক্ষা করবত হবব। 

❖ আমরা আমাবের সাধ্য মবতা উত্তর করার কেষ্টা করটছ, তবু কেখার কক্ষবত্র বা টাইটপিং এর কক্ষবত্র যটে 
অটনচ্ছাকৃত িু  কথবক থাবক তার জনয আমরা ক্ষমাপ্রাথী। 

❖ সবণপটর এই উত্তরপত্র আপনাবের উপকাবর আসব  আমাবের শ্রম স্বাথণক হবব। 
❖ কয ককাবনা একটট টসটরবজর উত্তরপত্র কেওয়া হব া, প্রটতটট টসটরবজই একই প্রশ্ন আবছ, ককব  প্রশ্নটট আবে 

পবর কবর আ াো আ াো টসটরবজ আবছ, তাই আপনারা প্রশ্ন কেবখ উত্তর কম ান এবিং টনবজ কতগুব া উত্তর 
টিক করব ন কসটা কেখা টনন। 

ধ্নযবাোবন্ত আপনার শুিাকাঙ্খী  
Team BSSEI 

 
 

 
 

Admission Going On 
Use your Time Wisely & Educate Your Self for Your Successful Career 
Call Now 7003467101 / 8777279548  
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1.Chittu pande was associated with which of the following revolts ?  

(a)The Revolt of 1857.    

(b) Peasant Revolt of 1875 

(c)Non – cooperation Movement(1921)  

(d) Quit India Movement (1942) 

 

নিম্ননিনিত ক োি নিদ্রোদ্ের সদ্ে নিতু পোদ্ে যুক্ত নিদ্িি? 
 )১৮৫৭-এর নিদ্রোে 
ি)১৮৭৫-এর  ৃষ  নিদ্রোে 
গ)অসেদ্যোগ আদ্দোিি(১৯২১) 
ঘ)ভোরত িোদ্ ো আদ্দোিি(১৯৪২)  
 

2. Raja Krishnadeva Raya provided patronage to which the following linguistic 

groups? 

(a ) Tamil, (b) Sankkriti, (c) Telugu,  (d) Kannada 

 

নিম্ননিনিত ক োি ভোষোদ্গোষ্ঠীদ্  রোজো  ৃষ্ণদ্েি রোয় পৃষ্ঠদ্পোষ তো নেদ্য়দ্িদ্িি?  
 )তোনিি,     ি)সংস্কতৃ       গ)দ্তদ্িগু           ঘ) ন্ন  

 

3. Under which Mughal emperor was the orthodox Nagsbandi school of Sufis 

emerged in India? 

(A) Aurangzeb  (B) Humayun  (C) Akbar   (D) Shahjahan 

 

ক োি কিোঘি সম্রোদ্ের আিদ্ির ভোরদ্ত কগো ো িোক্সিনদ সুনি সম্প্রেোদ্য়র উদ্ভি েদ্য়নিি? 
 )ঔরেদ্জি  ি)হুিোয়ি  গ)আ ির  ঘ)শোেজোেোি 

 

4. Which of the following pair is incorrect?  

(A) Abdul Aziz - The Mansabdari System and the Mughal Army  

(B) M. Athar Ali - The Mughal Nobility 

under Aurangzeb  

(C) K.M. Ashraf - Life and Conditions of the People of Hindusthan  

(D) Satis Chandra - Nature of Land Rights in Mughal India 

 

নিদ্ম্ন িনণিত ক োি জ োনে অসোিঞ্জস্যপূণি? 
 )আব্দিু আনজজ- The Mansabdari  system and the Mughal Army 

ি)এি.আতেোর আনি- The Mughal Nobility under Aurangzeb 

গ)দ্ .এি.আসরি- Life and Conditions of the people of Hindusthan 

ঘ)সতীশ িন্দ্র- Nature of Land Right in Mughal India 
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5. An association called Agrarian League was associated with which of the 

following peasant movements? 

(A) Pabna Revolt    (B) Deccan Riots  

(C) Moplah Uprising    (D) Tebhaga Movement 

 

নিম্ননিনিত ক োি  ৃষ  নিদ্রোদ্ের সদ্ে অযোগদ্রনরয়োি িীগ িোি  সংস্থোনে যুক্ত? 
 )পোিিো নিদ্রোে                    ি)দ্ে োি নিদ্রোে 
গ)দ্িোপিো নিদ্রোে                   ঘ)দ্তভোগো নিদ্রোে   

 

6. Who is the author of the book ‘Civilization on Trial’?   

(a) Arnold Toynbee,  (b) Oswald Spengler  

(c) Larl Marks   (d) Karl Popper  

 

‘Civilization on Trial’গ্রন্থনে কিি  ক ? 
 )আিিল্ড েদ্য়িিী  ি)অসওয়োল্ড কেেিোর 
গ) োিি িো িস           ঘ) োিি পপোর   

 
7. Shivaji crowned himself at 

(A) Junagarh  (B) Nashik  (C) Satara  (D) Raigarh 

 

নশিোজীর রোজযোনভদ্ষ  েদ্য়নিি- 
 )জুিোগ -এ ি)িোনস -এ  গ)সোতোরোয়  ঘ)রোয়গ -এ 

 

8. Which of the following sites indicate the archaeological evidence of 

Panchachuda? 

(A) Bangarh  (B) Kotasur  (C) Chandraketugarh  (D) Pokhanna 

 

নিম্ননিনিত ক োি স্থোদ্ি ‘পঞ্চিূ ো’-র প্রত্ন-নিেশিি পোওয়ো যোয়? 
 )িিগ   ি)দ্ োেোসুর  গ)িন্দ্রদ্ তুগ   ঘ)দ্পোিোিো 

 

9. The Sikh leader who captured Sirhind in 1708 after killing its faujdar was 

(A) Guru Govind  (B) Guru Arjan  

(C) Banda Bahadur  (D) Kapur Singh 

 

কয নশি েিপনত ১৭০৮ সোদ্ি নশরনেদ েিি  দ্রি কসিোি োর কিৌজেোরদ্  েতযো  দ্র, নতনি 
েদ্িি- 
       )গুরু কগোনিদ  ি)গুরু অজিি 
     গ)িোদো িোেোেূর          ঘ) োপুর নসং 
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10. Who built the Gol Gumbaj at Bijapur? 
(A) Muhammad Nasiruddin Shah  (B) Muhammad Nushrat Shah  

(C) Yusauf Adil Shah    (D) Muhammad Adil Shah 

 

ক  নিজোপুদ্র কগোিগম্বুজ নিিিোণ  দ্রি? 
  )িেম্মে িোনসরুনিি শোে  ি)িেম্মে নুসরত শোে 
 গ)ইউসুপ আনেি শোে   ঘ)িেম্মে আনেি শোে 
 

11. Nizamshahi dynasty belonged to –  

(A) Ahmadnagar, (b) Bijapur, (c) Berar, (d) Geleonda. 

 

নিজোিশোনে রোজতদ্ের অিস্থোি পোওয়ো যোয়- 
 )আেিেিগদ্র  ি)নিজোপুদ্র  গ)দ্িরোদ্র     ঘ)দ্গোিকূেোয়    

 

12. Muhammad-bin-Tughlaq abandoned which one of the following military 

expeditions? 

(A) Warangal  (B) Qarachil  (C) Jajnagar  (D) Khorasan 

 

িেম্মে-নিি-তুঘি  নিম্ননিনিত ক োি অনভযোিনে িূিতুনি রোদ্িি? 
 )ওয়োরোেি   ি) রোনিি  গ)জোজিগর  ঘ)দ্িোরোসোি 

 

13. ‘Legends’ in Numismatics means  

(A) comparative values of different metals of coins.  

(B) names of different coins.  

(C) weight of different coins.  

(D) written words carried by coins. 

 

িুরো নিেযোয় ‘কিদ্জেস’ িিদ্ত কিোঝোয় 
 )নিনভন্ন ধোতুর িুরোর তুিিোিূি  িূিয 
ি)নিনভন্ন িোদ্ির িরুো 
গ)নিনভন্ন িরুোর ওজি 
ঘ)িুরোয় উনিনিত শব্দসিূে। 

 

14. The first evidence of Charkha (spinning wheel) is available in which of the 

following medieval literary texts? 

(A) Fawa-i-Jahandari    (B) Rehla  

(C) Futul-us-Salatin    (D) Tarikh-i-Firozshahi 

ির ো-র প্রথি উদ্িি নিম্ননিনিত ক োি িধযযুগীয় সোনেদ্তয পোওয়ো যোয়? 
 )িোতেো-ই-জোেোিেোনর    ি)দ্রেোিো 
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গ)িুতুে-উস্-সোিোনতি    ঘ)তোনরি-ই-নিদ্রোজশোনে 
 

15. Which of the following was the main item of Indian export to the Roman 

empire? 

(A) Food grains   (B) Raw materials for industries  

(C) Horses   (D) Luxury goods 

 

নিম্ননিনিত রিযগুনির িদ্ধয প্রধোি ক োিনে করোি সোম্রোদ্জয কপ্রনরত ভোরতীয় রপ্তোনিজোত রিয 
 )িোেযশস্য  ি)নশদ্ের জন্য  োাঁিোিোি  গ)দ্ঘো ো  ঘ)নিিোসজোত পণয  
 

16. The Lieutenant Governor of Bengal in 1858 was –  

(A) James Thomson,   (B) Freedrick Halliday 

(C) Z.H. Davis   (D) Robert Fredrick  

 

১৮৫৮ নিস্টোদ্ব্দ িোংিোর কিিদ্েন্যোন্ে গভিির নিদ্িি- 
 )দ্জিস থিসি  ি)দ্েেোনর  হ্যনিদ্ে  
গ)দ্জে.এইি.দ্েনভস  ঘ)রিিোে কেেোনর  
 

17. The first Rock painting in India was discovered 

(A) B. S. Wakankar   (B) ACL Carlleyle  

(C) L. R. Binford   (D) Dayaram Sahani 

 

ভোরতিদ্ষি প্রথি ক  গুেোনিত্র আনিষ্কোর  দ্রি – 
(A) নি.এস. ওয়ো োং োর   (B) এ.নস.এি  োিিোইি 
(C) এি. আর নিিদ্িোেি   (D) েয়োরোি সোেোনি 

 

18. Ibn-Battuta visited India during the reign of which of the following Sultans? 

(A) Alauddin Khalji    (B) Ghiyasuddin Tughlaq  

(C) Muhammad-bin-Tughlaq  (D) Firuz Shah Tughlaq 

 

ইিি িতুতো ক োি সুিতোদ্ির আিদ্ি ভোরদ্ত পনরভ্রিি  দ্রি – 
 (A) আিোউনিি িিজী    (B) নগয়োসুনিি তুঘি  
 (C) িেম্মে-নিি-তুঘি     (D) নিদ্রোজ শোে তুঘি  
 

19. Ganga mentioned in the Periplus of the Erythraean Sea was another name of 

which of the port town? 

(A) Champa  (B) Tamralipta  (C) Saptagram  (D) Hughli 

 কপনরপ্লোস এি ে ইনরনিয়োি সী – এ উদ্িনিত গেো ক োি িদর শেদ্রর আদ্র  িোি – 
 (A) িম্পো      (B) তোম্রনিপ্ত 
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 (C) সপ্তগ্রোি      (D) হুগনি 
 

20. The general assembly consisting of tax-paying residents of ordinary Chola 

villages was known as 

(A) Ur   (B) Sabha   (C) Nagaram  (D) Kurram 

 

কিোি সোম্রোদ্জযর সোধোরি গ্রোি গুনিদ্ত  র েোতোদ্ের নিদ্য় গনিত সোধোরি সভোর িোি নিি – 
 (A) উর  (B) সভো  (C) িগরি   (D) কুররি 
 

21. Which Cambodian ruler sent a chariot as a gift to Rajaraja Chola in AD 

1012? 

(a) Suryavarma I (b) Surayavarma II,  

(c) Anantavarman (d) Chandravarman 

 

ক োি  দ্ম্বোনেযোি শোস  1012 নিিঃ রোজরোজ কিোিদ্  এ নে রথ উপেোরস্বরূপ প্রেোি  দ্রি। 
(A) প্রথি সূযিিিিি      (B) নিতীয সূযিিিিি  
(C) অিিিিি       (D) িন্দ্রিিিি 

 

22. Reconstruction of history generally refers to  

(A) striking a right balance between facts and interpretations.  

(B) making reference to facts only.  

(C) mixing up facts and interpretations at random.  

(D) making reference to only laws and generalizations in history. 

 

সোধোরণভোদ্ি ইনতেোদ্সর পুিনিিিিোণ িিদ্ত কিোঝোয 
(A) তথয এিং িযোিযোর িদ্ধয সনি  সিন্বয।  
(B) শুধুিোত্র তথযগুনির উদ্িি ।  
(C) তথয ও িযোিযোর এদ্িোদ্িদ্িো সংদ্যোজি।  
(D) ইনতেোদ্স শুধু সূত্র ও সোধোরণী রদ্ণর উদ্িি। 

 

23. Objectivity in history is 

(A) highly achievable  

(B) an issue of historiography  

(C) a commonly agreed upon issue of history  

(D) a debatable issue 

 

ইনতেোদ্স নিিিযনক্ত তো 
(A) প্রনতষ্ঠো সম্ভি।  
(B) এ নে ইনতেোস েশিদ্ির নিষয  
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(C) সোধোরণভোদ্ি সেিত কপোষণ  রোর িদ্তো এ নে নিষয  
(D) এ নে নিতন িত নিষয। 

 

24. Which of the following Buddhist monasteries was not founded by the Pala 

kings? 

(A) Vikramshila  (B) Nalanda  (C) Odantapuri  (D) Somapura 

 

নিম্ননিনিত ক োি কিৌদ্ধিিনে পোি রোজোগণ নিিিোণ  দ্রিনি? 
(A) নিক্রিশীিো      (B) িোিদো।  
(C) ওেন্তপুরী      (D) কসোিোপুরো। 

 

25. Pallava temples are mostly located in 

(A) Tanjore    (B) Warrangal      

(C) Kanchipuram     (D) Tirupati 

 

পিি িনদরগুনির অিস্থোি িূিত 
(A) তোদ্ঞ্জোর-এ      (B) ওযোরোেি-এ  
(C)  োনঞ্চপুরি-এ      (D) নতরুপনতদ্ত 

 

26. Who was the founder of the city Of Agra ?  

(A) Ala – ud-Din Khaliji  (B) Muhammad-bin-Tughlaq 

(C) Sikandar Lodi   (D) Firuz Tughlaq.  

 

26. ক  আগ্রো শেদ্রর পত্তি  দ্রি? 
(A) আিোউনিি িিনজ     (B) িেম্মে-নিি-তুঘি   
(C) নস দর কিোনে     (D) নিদ্রোজ তুঘি  

 

27. In which city was the head office of the Kayastha Pathshala Trust located? 

(A) Murshidabad  (B) Allahabad  (C) Kanpur  (D) Patna  ়  

 

ক োি শেদ্র ' োযস্থ পোিশোিো ট্রোস্ট'-এর সের েপ্তর নিি? 
(A) িুনশিেোিোে      (B) এিোেোিোে 
(C)  োিপুর      (D) পোেিো 

 

28. Environmental history has first developed in 

(A) U.K.  (B) U.S.S.R.  (C) Africa   (D) U.S.A. 

 

পনরদ্িদ্শর ইনতেোস িিিো প্রথি কযিোদ্ি গদ্  ওদ্ি 
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(A) ইউ, ক ,      (B) ইউ. এস, এস, আর,  
(C) আনে ো      (D) ইউ. এস. এ, 

 

29. Which session of the Congress was stalled for two hours by labour militancy? 

(A) Calcutta Congress (1928)  

(B) Lucknow Congress (1936)  

(C) Haripura Congress (1938)  

(D) Tripuri Congress (1939) 

 

 ংদ্গ্রদ্সর ক োি অনধদ্িশদ্ির নক্রযো িোপ শ্রনি  নিদ্ষোদ্ভর জন্য দু-ঘণ্টো স্থনগত েদ্য যোয ? 
(A)  ি োতো  ংদ্গ্রস (1928)   (B) িদ্মী  ংদ্গ্রস (1936)  
(C) েনরপুরো  ংদ্গ্রস (1938)    (D) নত্রপুরী  ংদ্গ্রস (1939) 
 

30. Who ran an illegal radio station in Bombay at the time of the Quit India 

Movement? 

(A) Sarojini Naidu    (B) Annie Besant  

(C) Usha Mehta    (D) Uma Desai 

 

“ভোরত িোদ্ ো' আদ্দোিদ্ির সিয কিোম্বোই এ ক  কিআইনি কিতোর সম্প্রিোর িোিোদ্তি? 
(A) সদ্রোনজিী িোইেু      (B) অযোনি কিসোন্ত  
(C) উষো কিদ্েতো       (D) উিো কেশোই 

 

31. Provincial governors of the Delhi Sultanate were called 

(a) Jagirdars (b) Shiqqdar (c) Wali or Muqti  (d) Wazir 

 

নেনির সুিতোনি শোসিিযিস্থোয প্রোদ্েনশ  শোসি তিোদ্ের িিো েত - 
(A) জোযনগরেোর      (B) নশ েোর  
(C) ওযোনি িো িু নত    (D) উনজর 

  

32. Who wrote Why I am an Atheis? 

(A) Subhas Chandra Bose  (B) Khudiram Bose  

(C) Bhagat Singh   (D) Madan Lal Dhingra 

 

Why I am an Atheis গ্রন্থনে  োর িিিিো? 
 (A) সুভোষিন্দ্র িসু      (B) ষুনেরোি িসু  

(C) ভগৎ নসং      (D) িেিিোি নধং ো 
 
33. In which part of India was the first British factory established? 
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(A) Surat   (B) Madras  (C) Bombay  (D) Masulipatnam 

 

ভোরদ্ত প্রথি ক োথোয নিনেশ  োরিোিোনে প্রনতনষ্ঠত েদ্যনিি? 
(A) সুরোে        (B) িোরোজ  
(C) কিোম্বোই        (D) িসুনিপিি 

 

34. Which Education Commission recommended the 12 + 3 year course? 

(A) Hunter Commission  (B) Raleigh Commission  

(C) Saddler Commission  (D) Hartog Commission 

 

ক োি নশষো সংক্রোন্ত প্রনতদ্িেদ্ি 12 + 3 িিদ্রর ক োদ্সির  থো িিো েয ? 
(A) েোন্েোর  নিশি      (B) যিোদ্ি  নিশি  
(C) স্যোেিোর  নিশি      (D) েোরতগ  নিশি 

 

35. What is the meaning of the Sufi concept Tark-iDuniya? 

(A) The enlightened world    (B) The tolerant world  

(C) The renunciation of the world  (D) Material world 

 

সুনি ধোরণো তো ি-ই-দুনিযোর অথি  ী? 
(A) জ্ঞোিেীপ্ত জগৎ     (B) সেিশীি জগৎ  
(C) ইেজোগনত  তযোগ ও উেোসীিতো   (D) িস্তু জগৎ। 

 

36. Who among the following revolutionaries became the first General secretary 

of All India Trade Union Congress?  

(A) Lala Lajpat Rai  (B) V.M Pawar 

(C) Chittaranjan Das  (D) Jatindramohan Sengupta  

 

নিন্মনিনিত নিেিীদ্ের ক  নিনিি িে কট্রে ইউনিয়ি  ংদ্গ্রদ্সর প্রথি সোধোরি সম্পোে  নিদ্িি 
– (A) িোি িোজপত রোয      (B) নভ.এি পোওযোর  

(C) নপঞ্জি েোশ      (D) অতীন্দ্রদ্িোেি কসিগুপ্ত 
 

37. The Bengal Sultan, who established diplomatic ties with the Chinese rulers, 

was 

(A) Sikandar Shah    (B) Ghiyasuddin Azam Shah  

(C) Ruknuddin Barbek   (D) Ilyas Shah 

 

িোংিোর কয সুিতোি িীদ্ির রোজোদ্ের সোদ্থ কুেিীনত  সম্প ি স্থোপি  দ্রি নতনি েদ্িি 
(A) নস দর শোে     (B) নগযোসউনিি আজি শোে 
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(C) রু নুনিি িোরদ্ি    (D) ইনিযোস শোে 
 

38. The Badal Pillar inscription belonged to which of the following dynasties? 

(A) Sena dynasty  (B) Pala dynasty  

(C) Chandra dynasty  (D) Varman dynasty 

 

নিন্মনিনিত ক োি রোজিংদ্শর আিদ্ি িোেি স্তম্ভনিনপ পোওযো যোয? 
(A) কসি িংশ     (B) পোি িংশ  
(C) িন্দ্র িংশ     (D) িিিি িংশ 

 

39. What was the head of the traders in the Gupta period called? 

(A) Shresthi  (B) Kulika  (C) Samaharta  (D) Sarthavahas 

 

গুপ্তযদু্গ িনণ দ্ের প্রধোিদ্   ী িিো েত? 
(A) কশ্রষ্ঠী       (B) কুনি ো  
(C) সিোেোথি      (D) সোথিিোে 

 

40. Which text mentions about a violent quarrel between Makkhali Gosala and 

Mahavira? 

(A) Bhagavati Sutra   (B) Anguttara Nikaya  

(C) Sutta Pitaka    (D) Majjhima Nikaya 

 

ক োি গ্রদ্ে িোিোনি কগোসোিো এিং িেোিীদ্রর িদ্ধয তীি িদ্ের  থো িনণিত আদ্ি? 
(A) ভগিতী সূত্র      (B) অেুত্তর িী োয  
(C) সূত্ত পোে       (D) িজ্জীেীিো িী োয 

 

41. Under the reign of which of the Mughal notion of "beam and bracket in 

building forts became popular? 

(A) Shahjahan (B) Humayun (C) Akbar   (D) Jahangir 

 

িুগি আিদ্ির ক োি সম্রোে শোসি োদ্ি গ  নিিিোদ্ণ ‘নিি ও িোদ্ ে’ - এর ধোরিো জিনপ্রযতো 
অজিি  দ্রনিি। 

(A) শোেজোেোি     (B) হুিোয়ুি 
(C) আ ির      (D) জোেোনের 

 

42. who among the following was not associated with the Non-Alignment 

movement?  

(A) Marshal Tito  (B) Jawaharlal Nehru  
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(C) Nelson Mandela  (D) President Sukarno 

নিদ্ম্ন িনণিত কিতোদ্ের িদ্ধয ক  কজোে নিরদ্পষ আদ্দোিদ্ি শোনিি েিনি? 
(A) িোশিোি নেদ্েো      (B) জওেরিোি কিেরু  
(C) কিিসি িযোদ্ন্েিো     (D) কপ্রনসদ্েন্ে সু দ্িো 

 

43. The court painter of the emperor Jahangir who was sent to the Shah of Persia 

was 

(A) Bishandas  (B) Abul Hasan  (C) Mansur  (D) Govardhan 

 

জোেোেীদ্রর রোজেরিোদ্রর কয নিত্র রদ্  পোরদ্স্যর শোের  োদ্ি পোিোদ্িো েদ্যনিি নতনি েদ্িি 
(A) নিষণেোস       (B) আিুি েোসোি  
(C) িিসূর        (D) কগোিধিি 

 

44. The early history of the Persian empire has been described by 

(A) Herodotus  (B) Tacitus  (C) Thucydides  (D) Plutarch 

 

আনে পোরস্য সোম্রোদ্জযর ইনতেোস সম্পদ্ ি িযোিযো  দ্রি 
(A) কেদ্রোদ্েোেোস       (B) েযোনসেোস।  
(C) থুন নেনেস       (D) প্লুেো ি 

 

45. Which of the book written by Dara Shikoh is actually a translation of the 

Upanishads? 

(A) Sakinar-ul-Auliya  (B) Safinal-al-Aaliya  

(C) Hasanat-ul-Arifin   (D) Majma-ul-Bahrain 

 

েোরো নসদ্ ো  তৃি  রনিত ক োি গ্রন্থনে আসদ্ি উপনিষদ্ের অনুিোে? 
(A) সোন িত-উি-আউনিযো    (B) সোনিিোত-উি-আউনিযো  
(C) েোসোিত-উি-আনরনিি    (D) িোজিো-উি-িোেদ্রি 

 

46. ‘Muraqqas’ of the Mughal Period were –  

(A) Albums of the miniature paintings. 

(B) hired soldiers of the Mughal nobles.  

(C) Musical compositions of the Sufis. 

(D) Revenue officials at the pargana level.  

 

 িুঘিযুদ্গ ‘িুরোষস’ নিি। 
(A) নিনিদ্যিোর (Miniature) নিত্র িোর অযোিিোি 
(B) িুিি অনভজোতদ্ের ভো োদ্ে নসনি ।  
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(C) সুনি গোয দ্ের রিিো।  
(D) পরগিো স্তদ্রর রোজস্ব আনধ োনর । 

 

47. Balaji Vishwanath was an advisor of which of the Maratha ruler? 

(A) Shivaji  (B) Shahu  (C) Shambhaji  (D) Tarabai 

 

িোিোনজ নিশ্বিোথ ক োি িোরোিো শোসদ্ র উপদ্েষ্ঠো নিদ্িি - 
(A) নশিোজী         (B) শোহু 
(C) শম্ভোজী।        (D) তোরোিোঈ 

 

48. Black and Red wares first came under notice during the excavation of which 

of the following areas? 

(A) Atranjikhera  (B) Ganeshwar  (C) Ahar  (D) Daulatpur 

 

নিম্ননিনিত ক োি অঞ্চদ্ি িিি োদ্যির সিয  োদ্িো এিং িোি করিোযকু্ত প্রত্ননিেশিদ্ির সন্ধোি 
পোওযো যোয ? 

(A) অত্রোনঞ্জদ্িরো       (B) গদ্ণশ্বর  
(C) অেোর        (D) কেৌিতপুর 

 

49. Who among the following Mughal rulers was known for his twelve orders 

(edicts)? 

(A) Humayun  (B) Akbar  (C) Jahangir  (D) Aurangzeb 

 

নিম্ননিনিত ক োি কিোঘি সম্রোে তোাঁর িোেশ নিদ্েিশোিনি জন্য সুপনরনিত ? 
(A) হুিোযুি   (B) আ ির  (C) জোেোেীর  (D) ঔরেদ্জি 

 

50. Who remarked that historian's main task was to uphold the past the way it 

happened through scientific means? 

(A) Fernand Braudel   (B) Mare Bloch  

(C) Charles Namier   (D) Leopold von Ranke 

 

নিজ্ঞোিসম্মত পদ্ধনতদ্ত হুিহু অতীদ্তর ইনতেোস তদু্ি ধরোই ঐনতেোনসদ্ র  োজ ক  এই িন্তিয 
 দ্রি? 

(A) িোদ্িিদ কিোদ্েি      (B) িো ি ব্লি  
(C) িোিিস কিনিযোর      (D) নিওদ্পোল্ড ভি িযোদ্ে 

 

51. Filtration theory is associated with –  

(A) Wood’s Despatch    (B) Hunter Commission 
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(C) Macaulay Minute  (D) Saddler Commission 

 

িুাঁইদ্য প োর তত্ত্ব 
(A) উদ্ের কেসপযোদ্ির সদ্ে যুক্ত  
(B) েোন্েোর  নিশদ্ির সদ্ে যুক্ত  
(C) িযো দ্ির প্রনতদ্িেদ্ি পোওযো যোয  
(D) স্যোেিোর  নিশি কথদ্  জোিো যোয। 

 

52. Which of the following ideas is not included in the principles of panchsheel?  

(A) Mutual respect for Sovereignty 

(B) Mutual non – aggression 

(C) Interference in internal affairs of the country. 

(D) Peaceful co – existence.  

 

নিম্ননিনিত ক োি ধোরণোনে ‘পঞ্চশীি' িীনতর অন্তভুিক্ত িয ? 
(A) সোিিদ্ভৌিদ্ের প্রনত পোরেনর  শ্রদ্ধো জ্ঞোপি  
(B) পোরেনর  অি-আগ্রোসী িীনত অিিম্বি ।  
(C) কেদ্শর অভযন্তরীণ নিষদ্য েস্তদ্ষপ  
(D) শোনন্তপূণি সেোিস্থোি 

 

53. A particular irrigation tax that claimed 10 per cent of people's gross produce 

under the Delhi Sultanate was known as 

(A) Shirb   (B) Ushar   (C) Khums  (D) Charai 

 

নেনির সুিতোনি শোসি িযিস্থোয কয নিদ্শষ কসি শুল্ক জিগদ্ণর গ  উৎপোেদ্ির েশ শতোংশ েোনি 
 রত তো েি। 

(A) Ford (Shirb)      (B) উষর (Ushar)  
(C) িোিস্ (Khums)      (D) িরোই (Charai) 

 

54. The red spotted sandstone was used in the sculptures of which of the 

following cultures? 

(A) Amaravati  (B) Gandhara  (C) Mathura  (D) Pala 

 

িোি িোপযুক্ত কিদ্িপোথদ্রর (sandstone) ভোস্কযি নিম্ননিনিত ক োি ধোরোর সংস্কৃনতদ্ত িযিহৃত 
েদ্ত কেিো কযত? 

(A) অিরোিতী  (B) গোন্ধোর   (C) িথুরো   (D) পোি 
 

55. "Rathakaras' in ancient Indian society referred to 
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(A) Basket makers     (B) Leather workers  

(C) Hunters and fishing community  (D) Brick and Kiln workers 

 
 প্রোিীি ভোরতীয সিোদ্জ 'রথ োরো' িোদ্ি পনরনিত নিদ্িি 

(A) ঝুন  নিিিোণ োরীরো     (B) িিনশদ্ে যুক্ত িোনুষজি  
(C) নশ োরী ও িৎস্যজীিী সম্প্রেোয   (D) ইে ভোেোয নিযুক্ত শ্রনি রো 

 

56. Khuntkatti tenure refers to the  

(A) idea of individual private property. 

(B) idea of joint ownership of property. 

(C) idea of state ownership of property. 

(D) oral understanding of property ownership. 

 

‘িনু্ত নি’ িযিস্থো িিদ্ত কিোঝোয সম্পনত্তর ওপর, 
(A) িযনক্তগত িোনি োিোর ধোরণো।  
(B) কযৌথ িোনি োিোর ধোরণো।  
(C) রোষ্ট্রীয িোনি োিোর ধোরণো।  
(D) জনি িোনি োিোর কিৌনি  িদ্দোিস্ত। 

 

57. What was Asami? 

(A) A group of zamindari villages   (B) A cultivator  

(C) Officials collecting land revenue   (D) A rich harvest 

 

‘আসোনি’  ী? 
(A) এ গুচ্ছ জনিেোনর গ্রোি     (B) এ জি  ৃষ   
(C) ভূনি-রোজস্ব আেোয োরী  িিিোরী    (D) উৎ ৃষ্ট িিি 
 

58. The kings of which dynasty frequently used the title Devaputra? 

(A) Kushanas  (B) Mauryas  (C) Guptas  (D) Chedis 

 

 ক োি িংদ্শর শোস রো প্রোযশই কেিপুত্র উপোনধ গ্রেি  রদ্তি? 
(A) কুষোণ   (B) কিৌযি   (C) গুপ্ত   (D) কিেী 

 

59. Which of the following inscriptions inform us about the famine and relief 

measures of the Mauryan period? 

(A) Taxila Inscription  (B) Mahasthan Inscription  

(C) Lampaka Inscription  (D) Sohgaura Inscription 

 



WBSET 2022 history ANSWER KEY               BSSEI Belur 7003467101           www.bssei.in 

15 
 

নিম্ননিনিত ক োি নশিোনিনপ কথদ্  কিৌযি যুদ্গর দুনভিষ ও ত্রোণ িযিস্থো সম্পদ্ ি জোিো যোয? 
(A) তষনশিো নশিোনিনপ     (B) িেোস্থোি নশিোনিনপ।  
(C) িম্পো ো নশিোনিনপ     (D) কসোদ্গৌ ো নশিোনিনপ। 

 

60. Who was called the prince of the Humanists'? 
(A) Erasmus    (B) John Colet  

(C) Thomas More   (D) Francisco Petrarch 

 

 োদ্  িোিিতোিোদ্ের রোজপুত্র' িিো েয? 
(A) ইরোসিোস      (B) জি  দ্িে  
(C) েিোস কিোর      (D) েোনিসদ্ ো কপত্রো 

 

61. Which of the following officials were in charge of irrigation and road 

construction under the Mauryas? 

(A) Rajukas (B) Mahamattas  (C) Yuktas  (D) Agoranomoi 

 

কিোগদ্ির অধীদ্ি নিন্মনিনিত  িিিোরীদ্ের িদ্ধয  োরো জিদ্সি ও রোস্তো নিিিোদ্ণর  োদ্জর সদ্ে 
যুক্ত নিদ্িি ? 

(A) িোজু োস     (B) িেোিোস   (C) ইযোস   (D) এগিদ্িোই 
 

62. Mahatma Gandhi presided over for once which of the session Indian National 

Congress? 

 (A) Kakinada 1923   (B) Belgaum 1924  

(C) Kanpur 1925   (D) Guahati 1926 

 

িেোত্মো গোন্ধী এ িোদ্রর জন্য জোতীয  ংদ্গ্রদ্সর ক োি অনধদ্িশদ্ি সভোপনতে  দ্রি ? 
(A)  োন িো ো 1923      (B) কিিগোি 1924  
(C)  োিপুর 1925      (D) গুযোেোনে 1926 

 

63. The first advocate of Bhakti movement in North India was 

(A) Ramananda   (B) Ramanuja  

(C) Vallabhacharya  (D) Madhvacharya 

 

উত্তর ভোরদ্ত ভনক্ত আদ্দোিদ্ির প্রথি প্রিক্তো নিদ্িি 
(A) রোিোিদ       (B) রোিোনুজ  
(C) িিভোিোযি       (D) িোধিোিোযি 

 

64. Which one of the following pairs is not properly matched? 
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(A) Burzahom Culture - Jhelum Valley  

(B) Ganeswar Culture - N.E. Rajasthan  

(C) Jorwe Culture - Maharashtra  

(D) Ahar Culture - Madhya Pradesh 

 

নিম্ননিনিত কজো োগুনির িদ্ধয ক োিনে সোিঞ্জস্যেীি? 
(A) িুরজোদ্েোি সংস্কৃনত – নঝিোি উপতয ো।  
(B) গদ্ণশর সংস্কৃনত - উত্তর-পনিি রোজস্থোি  
(C) কঝোর সংস্কৃনত - িেোরোষ্ট্র  
(D) আেোর সংসৃ্কনত - িধযপ্রদ্েশ 

 

65. Who compared the British Civil Service with the 'steel frame' of India? 

(A) Lloyd George   (B) M. C. McAlpin  

(C) F. W. Robertson   (D) C.F. Andrews 

 

ক  নিনেশ নসনভি সোনভিসদ্  ভোরদ্তর ‘steel frame'-এর সদ্ে তুিিো  দ্রদ্িি? 
(A) িদ্যে জজি     (B) এি. নস. িযো োিনপি।  
(C) এি, েিিু, রিোেিসি   (D) নস, এি. অযোন্রজু 

 

66. Which one of the following books deals with the escape of church 

historiography? 

(A) The History of the Peloponnesian war.  (B) City of God 

(C) Histories      (D) The Early History of Rome.  

 

নিদ্ম্ন িনণিত ক োি গোদ্ি িোিি ইনতেোস েশিদ্ির সোরিস্তু সম্পদ্ ি জোিো যোয? 
(A) নেনষ্ট অি েয কপদ্িোপদ্িনশযোি ওযোদ্  
(B) নসনে অি গে  
(C) নেনষ্ট্রস  
(D) েয আনি নেনি অি করোি 

 

67. In which of the following cases various leaders including Muzaffar Ahmed 

and S.A. Dange were arrested for spreading communist ideas? 

(A) Kakori case     (B) Kanpur conspiracy case  

(C) Meerut conspiracy case  (D) Chittagong armoury raid case. 
 

নিম্ননিনিত ক োি িোিিোয  নিউনিস্ট ধোরণো অনভদ্যোদ্গ িজুিির আেিে এিং এস. এ. েোদ্ি 
কিতোদ্ের কগ্রপ্তোর  রো েদ্যনিি? 

(A)  োদ্ োনর িোিিো     (B)  োিপুর ষ যে িোিিো  
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(C) িীরোে ষ যে িোিিো     (D) িিগ্রোি অস্ত্রোগোর িণু্ঠি িোিিো 
 

68. Which day is observed as I.N.A. Day? 

(A) 5th Nov. 1945   (B) 12th Nov. 1945  

(C) 21st Nov. 1945   (D) 24th Nov. 1945 

ক োি নেিনেদ্  আই.এি.এ. (I.N.A.) নেিস  রো েয ? 
(A) 5 িদ্ভম্বর, 1945      (B) 12 িদ্ভম্বর, 1945  
(C) 21 িদ্ভম্বর, 1945     (D) 24 িদ্ভম্বর, 1945 

 

69. In which battle did Humayun achieve his first win against the Afghans? 

(A) Chausa  (B) Dourah  (C) Kalinjar  (D) Panipat. 
 

হুিোযুি আিগোিদ্ের নিরুদ্দ্ধ প্রথি ক োি যুদ্দ্ধ জয়  দ্রনিদ্িি? 
(A) কিীসো।   (B) কেৌরোে।  (C)  োনিঞ্জর  (D) পোনিপথ 

 

70. Kabir, the great monotheist was, by profession a 

(A) Weaver  (B) Carpenter  (C) Mason  (D) Field labourer 

 

নিিযোত এদ্ শ্বরিোেী  িীর কপশোয নিদ্িি এ জি 
(A) তোাঁনত   (B) িুদ্তোর নিনস্ত্র   (C) রোজনিনস্ত্র   (D) শ্রনি  

 

71. Match List I with List II and select the correct answer from the codes given 

below: 

List – I  List – II  

(a)Col. Tod (1)Memoir of central India.  

(b) John Malcom (II) Annals and Antiquities of 

Rajasthan 

(c)C.R. Wilson (III) Historial sketches of south India 

(d)M.Wiks  (IV) Early Annnals of the English in 

Bengal.  

Codes –  

 A B C D 

(a) II I IV III 

(b) II III IV I 

(c) I IV III II 

(d) III I II IV 

 

তোনি ো ১  তোনি ো ২ 
(a)  দ্িিি েে (1)Memoir of central India.  
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(b) জন ম্যালকম্ (II) Annals and Antiquities of 

Rajasthan 

(c) নস. আর. উইিসি (III) Historial sketches of south India 

(d) এি. উইি স  (IV) Early Annnals of the English in 

Bengal.  

Codes –  

 A B C D 

(a) II I IV III 

(b) II III IV I 

(c) I IV III II 

(d) III I II IV 

 

72. Who among the following historians said that early transfer of power was 

"Labour's parting gift to India"? 

(A) Sugata Bose and Ayesha Jalal  

(B) Madhav Gadgil and Ramachandra Guha  

(C) Paul Brass and Judith Brown  

(D) Howard Brasted and Carl Bridge 

 

নিম্ননিনিত ঐনতেোনস দ্ের িদ্ধয ক  িন্তিয  দ্রি কয দ্রুত ষিতো েস্তোন্তদ্রর প্রনক্রযো নিি 
“ভোরতিষিদ্  কিিোর েদ্ির নিেোযী উপেোর”? 

(A) সুগত কিোস ও আদ্যষো জোিোি।   
(B) িোধি গো নগি ও রোিিন্দ্র গুে  
(C) পি িোশ ও জুনেথ িোউি 
(D) েওযোেি িোদ্স্টে ও  োিি নিজ 

 

73. In the Surat Session (1907) of the Congress whose name was proposed by the 

extremists as the next President of the Congress? 

(A) Aurobindo Ghosh  (B) Bal Gangadhar Tilak  

(C) Lala Lajpat Rai  (D) Bipin Chandra Pal  

 

1907 নিিঃ  ংদ্গ্রদ্সর সুরোে অনধদ্িশদ্ি িরিপন্থী কিতোরো  ংদ্গ্রদ্সর পরিতিী সভোপনতরূদ্প 
 োর িোি প্রস্তোি  দ্রি? 

(A) অরনিদ কঘোষ।      (B) িোি গেোধর নতি   
(C) িোিো িোজপত রোয      (D) নিনপি িন্দ্র পোি। 

 

74. The idea of establishing a regular police force in India was imported by 

Cornwallis from 

(A) the USA  (B) Australia  (C) Ireland  (D) Britain 
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ভোরদ্ত এ নে যথোযথ পুনিশ িোনেিী গদ্  কতোিোর ধোরণোনে  িিওযোনিশ আিেোনি  দ্রনিদ্িি 
(A) ইউ. এস. এ. কথদ্       (B) অদ্িনিযো কথদ্   
(C) আযোরিযোন্ে কথদ্      (D) নিদ্েি কথদ্  

 

75. 'Heuristics' denotes 

(A) a form of source criticism.  

(B) a form of content analysis.  

(C) preparing synopsis in historical research.  

(D) an integral part of historiography 

 

‘নেউনরনস্টক্স'  থোনে 
(A) এ  ধরদ্ির তথযগত সিোদ্িোিিো।  
(B) নিষযিস্তু নিদ্েষদ্ণর এ নে ধরি।  
(C) গদ্িষণোর সোরোংশ নতনরর সদ্ে সম্পন িত।  
(D) ইনতেোস েশিদ্ির অনিদ্চ্ছেয নিষয। 

 

76. Who among the following historians has commented on Aurangzeb as “the 

Deccan was the grave of his reputation as well as his body”? 

(A) Sir jadunath Sarkar  (B) W.W. Hunter 

(C) V.A. Smith    (D) Irfan Habib. 

 

নিম্ননিনিত ঐনতেোনস দ্ের িদ্ধয ক  ঔরেদ্জি সম্পদ্ ি িদ্িি কয “েোনষণোতয নিি ঔরেদ্জদ্ির 
জিনপ্রয়তো ও শরীদ্রর  িরস্থোি”? 

(A) স্যোর যদুিোথ সর োর    (B) েিিু, েিিু, েোন্েোর  
(C) নভ, এ. নিথ      (D) ইরিোি েোনিি 

 

77. Marco Polo visited India in 

(A) 1250 CE  (B) 1350 CE  (C) 1294 CE  (D) 1394 CE 

 

িোদ্ িো কপোদ্িো ভোরতিষি পনরভ্রিদ্ণ আদ্সি 
(A) 1250 অদ্ব্দ      (B) 1350 অদ্ব্দ  
(C) 1294 অদ্ব্দ      (D) 1394 অদ্ব্দ 

 

78. The English merchants known as 'Interlopers were 

(A) intermediaries between Indian producers and Company's managers  

(B) free merchants  

(C) local language translators  

(D) British agents 
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ইন্েোরদ্িোপোর িোদ্ি সুপনরনিত ইংদ্রজ িনণ  – 
(A) ভোরতীয উৎপোে  এিং ক োম্পোনির পনরিত িদ্ধয িধযস্থতো োরী কগোষ্ঠী  
(B) স্বোধীি িনণ  সম্প্রেোয  
(C) স্থোিীয ভোষো অনুিোে   
(D) নিনেশ এদ্জন্েস 

 

79. Which port of Bengal was called the porto grande or grand port by the 

Portugese? 

(A) Hughli  (B) Chittagong  (C) Saptagram  (D) Chandradwip 

 

িোংিোর ক োি িদরদ্  পতুিনগজরো কপোদ্তিো গ্রোদ্দ িো গ্রোন্ে কপোেি নেসোদ্ি নিনিত  দ্রনিদ্িি? 
(A) হুগনি        (B) িিগ্রোি  
(C) সপ্তগ্রোি       (D) িন্দ্রিীপ 

 

80. Critical philosophy of history refers to 

(A) knowing the facts of history,  

(B) understanding interpretations in history.  

(C) knowing the nature of historical knowledge.  

(D) understanding the debates and concepts of history. 

 

সিোদ্িোিিোিূি  ইনতেোস েশিি িিদ্ত কিোঝোয 
(A) ইনতেোদ্সর তথযগুনিদ্  জোিো।  
(B) ইনতেোদ্সর িযোিযো কিোঝো।  
(C) ঐনতেোনস  জ্ঞোি-এর প্র ৃনত সম্পদ্ ি জোিো।  
(D) ইনতেোদ্সর নিত ি এিং তত্ত্বগুনি সম্পদ্ ি ধোরণো  রো। 

 

81. In which of the following sessions of the congress the Purna Swaraj ideal was 

declared for the princely states? 

(A) Lucknow session (1936) 

(B) Calcutta session (1928) 

(C)Haripara Session (1938) 

(D) Tripuri Session (1939)  

 

 ংদ্গ্রদ্সর ক োি অনধদ্িশদ্ি কেশীয রোজযগুনির জন্য পূণি স্বরোদ্জর আেশি কঘোনষত েদ্যনিি। 
(A) িিিউ অনধদ্িশি (1936)  
(B)  ি োতো অনধদ্িশি (192৪)  
(C) েনরপুরো অনধদ্িশি (1938)  
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(D) নত্রপুরী অনধদ্িশি (1939) 
 

82. The idea of a community of Saiva poets was first mentioned in which of the 

following texts?  

(A) Tiruttondar Tokai  (B) Tinuttondar Tiruvantai  

(C) Perivapuranam   (D) Nalayira Divya Prabandham 

 

নিম্ননিনিত ক োি গ্রদ্ন্থ সিিপ্রথি নশি  নি-সংদ্ঘর ধোরণো পোওযো যোয ? 
(A) নতরুক্তোর কতো ই     (B) নতরুক্তর নতরুভোিথোই  
(C) কপনরযোপুিি      (D) িোিোইরো নেিয প্রিন্ধি 

 

83. Which of the following inscriptions refer to the vities of a prosperous guild of 

silk weavers? 

(A) Hathigumpha inscription  (B) Badal Pillar inscription  

(C) Mandasor inscription   (D) Bhogaz Koi inscription 

 

নিম্ননিনিত ক োি নশিোনিনপ কথদ্  করশি তোাঁনতদ্ের এ নে নিত্তশোিী নগল্ড সংগিদ্ির নক্রযো িোপ 
সম্পদ্ ি জোিো যোয ? 

(A) েোনতগুণ নশিোনিনপ     (B) িোেি স্তম্ভ নশিোনিনপ  
(C) িদোদ্সোর নশিোনিনপ     (D) কিোঘোজ ক োই নশিোনিনপ 

 

84. Who led the Barhaiya Tal peasant movement? 

(A) Karyanand Sharma  (B) Swami Sahajanand Saraswati  

(C) Yadunandan Sharma  (D) Rahul Sankrityayana 

 

ক োি কিতো 'িোরেোইযো তোি’  ৃষ  আদ্দোিদ্ির কিতৃে কেি? 
(A)  োযিোিদ শিিো      (B) স্বোিী সেজোিদ সরস্বতী  
(C) যদুিদি শিিো      (D) রোহুি সোং ৃতযোযণ 

 

85. In which of the following years the decision to hold simultaneous 

examination for the Indian Civil Service in England and India was announced? 

(A) 1921  (B) 1922  (C) 1923  (D) 1924 

 

নিম্ননিনিত ক োি িিদ্র ইংিযোদ্ন্ে এিং ভোরতিদ্ষি এ ই সদ্ে ভোরতীয নসনভি সোনভিস পরীষো 
কিওযোর নসদ্ধোন্ত গৃেীত েয ? 

(A) 1921  (B) 1922  (C) 1923  (D) 1924 

 

86. Which text gives us an idea on the hierarchy of samantas in early medieval 

period? 
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(A) Aparajitaprichchha (B) Ramacharita 

(C) Manasollasa   (D) Dasakumaracharita 

 

আনে িধযযুদ্গ সোিন্তদ্ের পেনিন্যোস সম্পদ্ ি কথদ্  ধোরণো পোওযো যোয? 
(A) অপরোনজতোনপ্রচ্ছ    (B) রোিিনরত ।  
(C) িোিদ্সোিো      (D) েশকুিোরিনরত 

 

87. In the early twentieth century The Tribune was published from 

(A) Amritsar  (B) Karachi  (C) Lahore  (D) Chandigarh 

 

নিংশ শতদ্ র প্রথিনেদ্  েয নট্রনিউি পনত্র ো প্র োনশত েত 
(A) অিৃতসর কথদ্      (B)  রোনি কথদ্   
(C) িোদ্েোর কথদ্       (D) িেীগ  কথদ্  

 

88. Bhimrana, the newly excavated Harappan site is situated in which of the 

following states? 

(A) Rajasthan  (B) Gujarat  (C) Haryana  (D) Punjab 

 

সোম্প্রনত  সিদ্য েরপ্পো সভযতোয কিোনেত নভরন্ন নিম্ননিনিত ক োি রোদ্জয অিনস্থত? 
(A) রোজস্থোি      (B) গুজরোে  
(C) েনরযোিো      (D) পোঞ্জোি 

 

89. Which of the following figures is found on the reverse side of 'Tiger Slayer' 

type coins of Samudragupta? 

(A) Goddess Lakshmi  (B) Goddess Ganga  

(C) Goddess Durga   (D) Goddess Ardoksho 

 

সিুরগুদ্প্তর 'িযোঘ্র নিধি োরী’ িুরোর নিপরীত নেদ্  ক োি কেিীর প্রনত ৃনত িষ  রো যোয ? 
(A) কেিী িমী       (B) কেিী গেো  
(C) কেিী দুগিো       (D) কেিী অদ্েিোষদ্সো 

 

90. The term dandadasa means 

(A) Slavery as a result of poverty.   

(B) Slavery as a result of inheritance.  

(C) Slavery as a result of punishment.  

(D) Slavery as a result of being sold out to another person. 
 

‘েেেোস'  থোনের অথি, 
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(A) েোনররয কথদ্  প্রসূত েোসে।  
(B) উত্তরোনধ োর সূদ্ত্র প্রোপ্ত েোসে।  
(C) সোজো প্রেোদ্ির উদ্িদ্ে প্রদ্েয েোসে।  
(D) অন্য িযনক্তর  োদ্ি নিনক্র েওযোর েরুি েোসে। 

 

91. Who founded the widow Remarriage Association?  

(A) Vishnu Shastri  (B) Karsondas Mulji 

(C)Dhondo Keshav  (D) Jagnnath Shankar Sheth. 

 

ক  নিধিো পুিনিিিোে সভো (Widow Remarriage Association) গিি  দ্রি? 
(A) নিষু্ণ শোস্ত্রী      (B)  োরসিেোস িিুনজ  
(C) ধদ্দো ক শি      (D) জগন্নোথ শং র কশি 

 

 92. Which of the following weekly newspapers did Gandhi publish in 1933? 

(A) Pranjal  (B) New India  (C) Harijan  (D) 'The Untouchable 

 

1933 নিস্টোদ্ব্দ গোন্ধী নিম্ননিনিত ক োি সোপ্তোনে  পনত্র ো প্র োশিো  দ্রি? 
(A) প্রোঞ্জি।      (B) নিউ ইনন্েযো  
(C) েনরজি       (D) 'েয আিেোদ্িিি’ 

 

93. Which Mughal emperor conferred the title of Raja' on Rammohan Roy? 

(A) Aurangzeb    (B) Ahmad Shah   

(C) Akbar Shah-II   (D) Bahadur Shah-II 

 

ক োি িুঘি সম্রোে রোিদ্িোেি রোযদ্  'রোজো' উপোনধ প্রেোি  দ্রনিদ্িি? 
(A) ঔরেদ্জি',      (B) আেিে শোে  
(C) নিতীয আ ির শোে     (D) নিতীয িোেোদুর শোে 

 

94. Dadabhai Naoroji was elected to the British House of Commons as a member 

of which party? 

(A) Conservative party  (B) Liberal party  

(C) Labour party   (D) Labour-Liberal combination 

 

েোেোভোই িওদ্রোনজ নিনেশ পোিিোদ্িদ্ন্ের েোউস অি  দ্িদ্ি ক োি েদ্ির সেস্য েদ্য নিিিোনিত 
েি ? 

(A) রষণশীি েি      (B) উেোরনিনত  েি।  
(C) শ্রনি  েি      (D) শ্রনি -উেোরনিনত  কযৌথ েদ্ির েদ্য 
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95. What was Saranjam in the Maratha administration? 

(A) Tax levied on traders and merchants.  

(B) Tributes paid by Maratha chiefs.  

(C) A system of measuring and assessing land revenue.  

(D) Land assigned to land revenue official in lieu of salary.  

 

িোরোিো শোসি িযিস্থোয 'সরঞ্জোি'  ী? 
(A) িনণ  ও িযিসোযীদ্ের কথদ্  আেোযী ৃত শুদ্ধ।  
(B) িোরোিো েিপনতদ্ের  তৃি  প্রদ্েয উপদ্েৌ ি।  
(C) ভূনি রোজদ্স্বর পনরিোপ ও িিূযোযি পদ্ধনত।  
(D) ভূনি রোজস্ব সংগ্রে োরীদ্  কিতদ্ির পনরিদ্তি কেওযো জনি। 

 

96. The jagir land which could not be transferred was the  

(A) Khidmat jagir  (B) Watan jagir  

(C) Milkiyat jagir  (D) Tan jagir 

 

জোযনগর জনি যো েস্তোন্তনরত  রো কযত িো তো েি 
(A) নিেিত জোযনগর     (B) ওযোতি জোযনগর  
(C) নিনল্কযোত জোযনগর     (D) তন্ জোযনগর 

 

97. The Vedic-age ploughs were made of 

(A) Teakwood    (B) Sala wood  

(C) Karambi wood   (D) Udumbara wood 

 

নিনে  যুদ্গ িোঙি নতনরদ্ত িযিহৃত েত 
(A) কসগুি  োি      (B) শোি  োি।  
(C)  রোনধ  োি      (D) উেম্বর  োি 

 

98. Who among the following officers was not associated with Alauddin Khalji's 

market control system? 

(A) Diwan-i-Riyasat   (B) Shahna  

(C) Barid     (D) Diwan-i-Mustakhraj 

 

নিদ্ম্ন িনণিত আনধ োনর দ্ের িদ্ধয ক  আিোউনিি িিনজ, িোজোরের নিযেণ িযিস্থোর সদ্ে যুক্ত 
নিদ্িি িো? 

(A) কেওযোি-ই-নরযোসত      (B) সোেোিো  
(C) িনরে        (D) কেওযোি-ই-িুস্তোিরোজ 
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99. Diwan-i-Istiqaq stood for the department of 

(A) financial help to the poor  (B) famine relief and rehabilitation  

(C) collection of revenue.   (D) religious administration 

 

কেওযোি-ই-ইনস্ত ো  কয েপ্তরদ্  কিোঝোত তো েি 
(A) গনরিদ্ের অথিনিনত  সোেোযয প্রেোদ্ির েপ্তর।  
(B) দুনভিষ ত্রোণ ও পুিিিোসি েপ্তর।  
(C) রোজস্ব সংগ্রদ্ের েপ্তর।  
(D) ধিিীয নিভোদ্গর েপ্তর। 

 

100. Who among the following was popularly known as the first social reformer 

in Western India? 

(A) M. G. Ranade   (B) Gopal Hari Deshmukh  

(C) Gopal Ganesh Agarkar   (D) V. D. Savarkar 

 

নিম্ননিনিত সিোজ সংস্কোর দ্ের িদ্ধয ক  পনিি ভোরদ্ত প্রথি সিোজ সংস্কোর রূদ্প পনরনিত 
নিদ্িি ?  

(A) এি. নজ. রোিোদ্      (B) কগোপোি েনর কেশিুি।  
(C) কগোপোি গদ্ণশ আগর োর    (D) নভ. নে. সোভোর োর। 
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NET, SET, SSC 

WBCSSC SLST, WB-TET, 

DESCRIPTIVE BENGALI & ENGLISH  

------------------------------------------------------------------- 

Join Our Online Classes 
------------------------------------------------------------------- 

    

India’s No 1 & Most Successful  

Educational Institute…. 

 Now at Your Home 
Subjects Available for  

NTA NET & WBCSSC SLST 

We also guide for 

NET Paper-1 

Bengali Sanskrit Preliminary Test / PT / PET  

Education Philosophy WBTET  Primary & Upper 

English Geography Descriptive Bng & Eng 

History Pol. Science C-TET (SOCIAL STUDIES) 
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Use your Time Wisely & Educate Your Self for Your Successful Career 
Call Now 8777279548 / 7003467101 

#Learn from Home  
With the Help of 

BSSEI Digital Learning App 
Install Now from Google Play Store  

--------------------------------------------------------- 
Clear Your Concept from 

Best Educators &  
Guidance of BSSEI, Belur  

------------------------------------- 

NET / SET পরীক্ষায় আপনাবের সাি যই আমাবের পটরেয়... 

 

আমাবের সি  ছাত্র-ছাত্রীবের নাবমর তাট কা আমাবের অটিটশ্য়া  ওবয়বসাইবট (www.bssei.in) কেওয়া 
আবছ এবিং তাবের সাক্ষাৎকার কেখার জনয BSSEI এর YouTube েযাবনব  কযবত পাবরন। 
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BSSEI পটরোট ত টবটিন্ন টবষবয়র Telegram Group এ যুক্ত হবত 8777279548 নম্ববর 
টনবজর নাম ও টবষয় ট বখ Whatsapp করুন। 

 

New Batch Will Starts Soon 

পািযক্রবমর অননযতা 
❖ Learn From Home-   ি োতো কথদ্  েরূিতিী িোত্র-িোত্রীরো প্রোয়শই  ি োতোর নশষোথিীদ্ের 

িদ্তো সুদ্যোগ সুনিধো পোই িো, সুদ্যোগ িো থো োর জন্য অদ্ি দ্ষদ্ত্রই তোরো Hard work  রদ্িও Smart 

work   রদ্ত পোদ্রি িো িিত িোরিোর এ েুর জন্য সিি েদ্ত পোদ্র িো.... কসই িোধোদ্   োেোদ্ত আিরো 
এদ্িনি Learn From Home এর সুনিধো। এ নে Smart Phone with Active Internet এিং BSSEI 

App  থো দ্িই সিস্ত িুশন ি আসোি। আিোদ্ের পোিযক্রদ্ির সিস্ত ক্লোসগুনিই Online Live Class িোধযদ্ি 
 রোর সুদ্যোগ পোদ্িি আপনিও। নিদ্জর িোন দ্ত িদ্সই অনভজ্ঞ নশষ -নশনষ োদ্ের ক্লোস  রুি সরোসনর... 
যোতোয়োদ্তর ক্লোনন্ত িো সিদ্য়র অপিদ্য়র নেি কশষ... 
 

❖ Interactive  Live  Class-  BSSEI App এর Live  Class গুনি এ িুিী ক্লোস িয়, এিোদ্ি 
ক্লোস িিো োিীি আপনিও স্যোদ্রর সোদ্থ সরোসনর  থো িিদ্ত পোরদ্িি আিোদ্ের এই BSSEI App এর 
িোধযদ্ি। িিত, ক্লোসরুদ্ির পনরদ্িশ পোি ঘদ্র িদ্সই, নিদ্জর সংশয় েূর  রদ্ত সরোসনর প্রশ্ন 
 রুি এিং নিষয়গুনিদ্  তৎষণোৎ িুদ্ঝ নিি, BSSEI App এর সোেোদ্যয এিি আপিোর কিোি 
ঘরনেই েদ্য় উিদ্ি আপিোর ক্লোসরুি। 

 

❖ Recorded Video Class-  যনে  িদ্িো Live Class েো Miss  দ্র যোি িো ক্লোস িিো োনিি 
আপিোর কিোদ্ি ক োদ্িো সিস্যো েয়, তদ্িও কেিশি  রোর ক োদ্িো প্রদ্য়োজি কিই,  োরণ আিোদ্ের প্রনতনে 
Live Class এর Recorded Video আপনি আপিোর BSSEI App এর িদ্ধয কপদ্য় যোদ্িি। িদ্ি.. ক্লোসনে 
পদ্রও কেিদ্ত পোরদ্িি। প্রদ্য়োজদ্ি এ নে ক্লোস যিি িুশী এ োনধ  িোর কেিোর সুদ্যোগ থো দ্ি। িিত, 
 নিি নিষদ্য়র ক্লোসগুনি িোরিোর কশোিোর ও কিোঝোর সুিণি সুদ্যোগ থো দ্ি আপিোর  োদ্ি। 

 

❖ E Study materials- প্রনতনে ক্লোদ্সর কশদ্ষ কসই ক্লোদ্সর E Study Materials আপনি আপিোর 
BSSEI App এর িদ্ধয কপদ্য় যোদ্িি। Study Materials এর জন্য অদ্পষো  দ্র আপনি যোদ্ত সোিিয 
কথদ্  নপনিদ্য় িো পদ্ ি, কস োরদ্ণই এই িযিস্থো। 

 

❖ Printed Study Materials Free Home Delivery- প্রনতনে িোদ্স ঘদ্র 
িদ্সই আপনি আপিোর ক োদ্সির Printed study materials কপদ্য় যোদ্িি। আপিোর িোন দ্ত Printed 

study materials পোিোদ্িোর িযিস্থো  রদ্িো আিরোই, তোর জন্য ক োদ্িো র ি অনতনরক্ত Delivery Charge 

/ Printing Charge / Xerox Charge িোগদ্ি িো। আিোদ্ের কিিুদ্ র অনিস কথদ্  Study materials 
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যিিই Dispatch  েদ্ি, তিি কথদ্ ই sms এর িোধযদ্ি আপনি আপিোর Study materials এর Tracking 

Details  কথদ্  শুরু  দ্র আপিোর েোদ্ত কপৌিোদ্িো পযিন্ত সিগ্র আপদ্েে কপদ্ত থো দ্িি। 
 

❖ Weekly Mock Test-  প্রনতসপ্তোদ্ে এ নে  দ্র Mock Test আপিোদ্  নেদ্তই েদ্ি এিং 
২৪ ঘন্েো পদ্র আিরো আপিোর ি দ্েদ্ষ্টর করজোল্ট ও Rank list প্র োশ  রো েদ্ি। কযেো কথদ্  স দ্ির 
িদ্ধয নিদ্জর স্থোিেো আপনি নিদ্জই অনুভি  রদ্ত পোরদ্িি, এিদ্িো  তেো এদ্গোদ্ত েদ্ি কসেো িুঝদ্ত 
পোরদ্িি। কযেো আপিোর সোিদ্িযর সেোয়  েদ্ি। 

 

❖ Question Bank- “Practice Makes Perfect”  আর এেোই সোিদ্িযর অন্যতি রেস্য। BSSEI 

App এ প্রোয় ৫০,০০০ প্রদ্শ্নোত্তদ্রর এ নে নিশোি সংগ্রে নতরী  দ্রনি আিরো। কযিোদ্ি প্রনতনে Topic এর 
উপর অভযোদ্সর জন্য েোজোর েোজোর প্রশ্ন কেওয়ো আদ্ি। আপিোর Syllabus এর কয ক োদ্িো Unit এর কয 
ক োদ্িো Topic এর উপর কযদ্ োদ্িো সিয় এ োনধ িোর পরীষো কেওয়ো সুদ্যোগ থো দ্ি এিোদ্ি। পরীষো কশষ 
 রোর পদ্রই পরীষোর Result কেিদ্ত পোরদ্িি। সোদ্থ সোদ্থ পরীষো ভুি েওয়ো প্রদ্শ্নর সনি  উত্তর ন  
েদ্ি কসেো কেিোরও সুদ্যোগ থো দ্ি। এই Question SET গুনিদ্ত আপনি যতিোর পরীষো কেদ্িি, ততিোরই 
িতুি িতুি Question SET এর সমু্মিীি েদ্িি আপনি এিং িোরংিোর অভযোদ্সর িোধযদ্ি নিদ্জদ্  Perfect 
 দ্র তুিুি .....  

 

❖ Unlimited Practice SET- Topic ধদ্র পরীষো কেওয়োর পদ্রও নিদ্জর প্রস্তুনতদ্  
সনি ভোদ্ি পরি  রদ্ত েদ্ি সম্পূণি নসদ্িিোদ্সর উপর িো এ  এ নে ইউনিদ্ের উপর পরীষো কেওয়োেো 
িুিই জরুরী..... কসর িই Unlimited Practice SET পোদ্িি আিোদ্ের এই অযোদ্প। 

 

❖ Always Updated Study Materials & Question Bank-  যতনেি 
যোদ্চ্ছ পরীষোর  োিীন্য কিদ্ ই িদ্িদ্ি, সোদ্থ সোদ্থ প্রদ্শ্নর ধরদ্ণর পনরিতিি েদ্চ্ছ প্রনত িির..... িিত 
সোিদ্িযর িুি কেিদ্ত পোদ্চ্ছি িো অদ্িদ্ ই। কস োরদ্ণ, প্রশ্নপদ্ত্রর ধরণদ্  িষয করদ্ি প্রনতিিরই আিরো 
প্রনতনিয়ত নিদ্জদ্ের Study Materials, Question Bank. Regular Mock test & Teaching Technics 

এর পনরিতিি  নর। যোদ্ত িোইিোদ্ি নগদ্য় প্রদ্শ্নর ধরণ কেদ্ি অদ্িিো িদ্ি িো েয়। প্রনতনে নিষদ্য়র জন্য 
থো ো আিোেো আিোেো Research & Development Team সোরোিির ধদ্র এই  োজনেই  দ্র িদ্িদ্ি, 
আর কস োরদ্ণই েয়দ্তো...আিোদ্ের সোিদ্িযর সংিযোেো কিোদ্ি প োর িদ্তো... আসদ্ি আিরো  োজ  নর 
আিোদ্ের িদ্তো.....এ েু অন্যভোদ্ি, অন্য আনেদ্ ... 

 

❖ Group Discussion- ক্লোদ্সর পদ্রও কয সিস্ত সংশদ্য়র সমু্মিীি েদ্িি কসগুনি আিোদ্ের 
Official Group এ নজজ্ঞোসো  রদ্ত পোদ্রি, কযিোদ্ি আিোদ্ের সিস্ত িোত্র-িোত্রী ও নশষ -নশনষ োরো 
আদ্িি। তোরো আপিোর সংশয় নিিোরদ্ির কিষ্টো  রদ্িি। 

 

❖ Pocket Class Room- নিদ্জর িোন দ্ত থোকুি িো আত্মীদ্য়র িোন দ্ত কযিোি কথদ্  িুশী ক্লোস 
 রুি.... নিদ্জর Classroom ক  নিদ্জর পদ্ দ্ে রোিুি। সোিোনজ  অনুষ্ঠোি, পোনরিোনর  েোনয়ে, স্থোি 
 োি পোত্র কযি আপিোর সোিদ্িযর কষদ্ত্র িোধো েদ্য় িো েো োয়। 

 

❖ Digital Class Room- BSSEI APP এর িোধযদ্ি আপিোর সিস্ত ক োসিেোই এিি আদ্রো 
িোেি। িোদ্স িো কট্রদ্ি কযদ্ত কযদ্ত প দ্ত পোদ্রি E Study Materials, কেিদ্ত এিং শুিদ্ত পোদ্রি 
Recorded Video Class, কয ক োদ্িো সংশয় েদ্ি, সোদ্থ সোদ্থ নজজ্ঞোসো  রদ্ত পোদ্রি আিোদ্ের Official 
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Group এ, আপিোদ্  সোেোযয  রদ্িি আিোদ্ের নশষ -নশনষ োরোই, কয ক োদ্িো সিয় Group discussion 
এ অংশগ্রেি  দ্র নিদ্জদ্  প্রস্তুত  দ্র কিওয়োর সুদ্যোগ কতো থো দ্িই.. আর সম্পণূিেোই BSSEI Digital 

Learning App এর সোেোদ্যয। 

Call Now 8777279548 / 7003467101 

You are the creator of your own destiny. 


