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Bongo Job news এর অিফিসয়াল ওেয়বসাইেট আপনােক �াগত। এখােন WBCS,
WBPSC , WB POLICE SI এবং constable , MTS , BANK , SSC ,NTPC
,CGL ও অন�ান� �িতেযািগতা মলূক পরী�ার সম� রকম আপেডট �দওয়া হয় |
বাংলা িজেক �� ও উ�র িপিডএফ,সাধারণ �ান mcq pdf
�ছাটেদর �ইজ �� ও উ�র
Sports-gk-quiz

1 . ফুটবল �খলার ইিতহাস িক ?

ফুটবল আিব�ার �কান �দশ? অেনেকর মেত ইংলাে� �থম ফুটবল �খলার জ� হেয়িছল ১৮৬৩ সােল |
অেনেকর মেত ফুটবল �খলার উৎপি� চীেনর �থেকই ,আধুিনক ফুটবেলর িনয়ম �তরী হেয়িছল |

2 . ভারেতর ফুটবল �খলার ইিতহাস

অেনেকর মেত খািল পােয় ফুটবেল িকক �থম ভারতীয় এর �থেকই | ভারেত ফুটবল �খলার জনক িহেসেব
নেগ� �াসাদ �কই কৃিত�  �দওয়া হয়|

3 . ভারেতর ফুটবল �খলার �বত� ক �ক ?

নেগ��সাদ সব�ািধকারীেক ভারেত ফুটবল �খলার জনক বলা হয়।

*কলকাতায় ফুটবল �খলার জনি�য়তা পাওয়ার �পছেন �শাভাবাজার �াব�র ভূিমকা
অপিরসীম িছল|
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4 .  ভারেতর �থম ফুটবল �াব �কান� ?
ভারেতর �থম ফুটবল �াব 1872 ি��াে� �িতি�ত হওয়া �কলকাটা FC |

5 . বাংলার ফুটবেলর ইিতহাস

বা�ালী আর ফুটবল �যন এেক অপেরর সমাথ�ক | বাংলার ফুটবল ভারতীয় সে�াষ �িফেত 43 বার ফাইনােল �পৗেছও
31 বার জয়লাভ কেরিছল -যা সিত�ই অন�ীকায� |

6 .  �থম বাঙািল ফুটবল �রফাির �ক ?
�থম বাঙািল ফুটবল �রফাির - প�জ ��
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*অকাল �য়াত িবখ�াত বাঙািল ফুটবলার হেলন  -চুনী �গা�ামী

7 . পরাধীন ভারেতর জাতীয় ফুটবল �ােবর নাম িক ?
পরাধীন ভারেতর জাতীয় ফুটবল �ােবর নাম �মাহনবাগান অ�াথেল�ক �াব|

8 . বাঙািলর �ীড়া সং�ৃিত ফুটবল

বাঙাল ও ঘ�র জনি�য় চচ� া ফুটবল |আর �সই সে� কেয়ক জন িচর �রনীয় িকছু নাম-
নেগ��সাদ সব�ািধকারী, নের�নাথ দ� ,কালীচরণ িম�, হির�ার শীলসহ �মখু বাি�ত�|
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