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1.বাংলার �থম নবাব �ক িছেলন? মিুশ�দ�িল খা
2. ইংেরজরা  �দওয়ািন লাভ কেরন কেব ? 1765 ি��াে�
3.নািদর শাহ কত সােল ভারত আ�মণ কেরন ? 1739 ি��াে�
4. িবধবা িববাহ আইন কেব পাস হয় ? 1856 ি��াে�
5.সব   মিুনেষ �জা মম কার উি� ? অেশাক পাল
6.পাল যুেগর  দজুন ভা�েরর নাম িক  ? ধীমান ও িবত পাল
7. দানসাগর ও অ�ুতসাগর এর রচিয়তা �ক ? ব�াল  �সন
8.মহ�দ িবন তুঘলক  তুঘলেকর এর  পূেব�র নাম িক িছল  ? জনুা
খা

9.ভারত  অিভযান  এর সময় মামেুদর  �িত��ী �িত��ীেক িছল
? আন� পাল

10. িদি�র সুলতািন আমল কেব �� হয় ? 1206 ি��াে�
11. �তমরু লং এর আ�মণ এর সময় সমেয় সমেয় ভারত ভারত
স�াট �ক িছেলন? তুঘলক বংেশর �শষ স�াট নািস�ি�ন
মামদু মাহমদু
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12.�পা�ন �ক িছেলন ? কৃ�েদব রােয়র �ধান সভাকিব ও
সব�ে�� �তেল� কিব

13. কিবতা বাবেরর আসল িক ? জিহর উি�ন �মাহা�দ
বাবর

14. আকবর এর আসল নাম িক িছল ? জালাল উি�ন আহে�দ
আকবর

15. ��ত শাসন �ব�া �ক ? লড�  �াইভ
16. শাহজাহান ও  উল� ঔর�েজেবর ওর�েজব এর ঔর�েজেবর
আমেল ভারত আগত দজুন পয�টক এর নাম িক ? বিন�েয় ও
মানিুচ

17.কংে�েসর সভাপিত িনব�াচেন সুভাষচ� কােক পরািজত
কেরিছেলন ? প�িভ িসতারা মাইয়া

18. ি�তীয় িব� িব�যু� এর সময় জাপান জাপান এর �ধান
�ধান ম�ী �ক িছেলন  ? �তেজা

19. স�ার টমাস �রা কার দরবাের এেস িছেলন? জাহা�ীেরর
দরবাের

20. গদর পা�� র �িত�াতা �ক িছেলন ? লালা  হরদয়াল
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