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ভারেতর �থম বাজার িনয়�ণ ব�ব�া �ক চাল ুকেরন ?
আলাউি�ন খলজী

আেলকজা�ার  ভারত  আ�মন  করেল �ক  তােক �াগত জানান  ?
ত�শীলার  রাজা অি�

আেলকজা�ার কেব ভারত আ�মণ কেরিছেলন  ?
ি�� পূব� 327

�মৗয� বংেশর পতন এর পর �কান বংেশর উ�ব হয় ?
��  বংশ

বাংলার  �কান নবাব রাজধানী মিুশ�দাবাদ �থেক মেু�র এ �ানা�িরত কেরন ?
মীর কািসম

িনমাই পি�ত পি�ত কার িনকট িশ�া লাভ কের ?
� ঈ�র পুির

মীরার ভজন �কান ভাষায় �লখা ?
�জবিুল

�মাহা�দ মহুা�দ িবন তুঘলক �কান নতূন ম�ুা �বত� ন কেরিছেলন ?
�দাকানী

�কান  সা�াজ� এর শাসকবগ�েক �দব �দবীর সােথ তুলনা করা হেতা ?
��  সা�াজ�
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মেহে�াদােরা  নগেরর অন�তম  আকষ�নীয় ব� িক িছল ?
�ানাগার

হর�ার �কান জায়গায় �পাতা�য় িছল ?
�লাথাল

মানষু �য পাথর ও তামা য� পািতর ব�বহার করেতা তার নাম িক ?
ধাতুর যুগ

�কান ভারতীয় শাসক রাে�র খরেচ হজ যা�ার ব�ব�া কেরন ?
আকবর

কত ি��াে�  মহা�া গা�ী দি�ণ আি�কা �থেক ভারত �ফেরন ?
1914 ি��াে�

�তুবশাহী সা�ােজ� �িত�া �ক ?
�িল �তুব  সাহ

�কান রাজ� জয় �ক �রণীয় কের রাখার জন� আকবর বলু� দরওয়াজা িনম�াণ কেরন ?
�জরাট
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