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omBongo 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
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রামেমাহন রায়েক the father of comparative িথওলিজ বেলন?
ম�া� মলুার

�কান বাঙািল জািতসংঘ বা জািতপুে�র মেতা আ�জ� ািতক সংঘ �িত�ার কথা বেলন ?
রাজা রামেমাহন রায়

ইউিনভািস�� অ�া� পােশ কত সােল?
১৮৫৭ সােল

কলকাতা �বা�াই ও মা�ািজ িতন� িব�িবদ�ালয় �ািপত হয় �কান বছর ?
১৮৫৭ সােল

কলকাতা িব�িবদ�ালেয়র �থম চ�াে�লর ও ভাইস চ�াে�লর �ক িছেলন ?
�থম চ�াে�লর লড�  ক�ািনং ও �থম ভাইস চ�াে�লর িছেলন স�ার �জমস উইিলয়াম �কালিভল

ভারতী উ� জািতর মেধ� �থম িবধবা িববাহ কখন অনিু�ত হয় ?
১৮৫৬ সােল ৭ই িডেস�র কলকাতা ঈ�রচ� িবদ�াসাগেরর উেদ�ােগ।
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িবদ�াসাগর ক� বািলকা িবদ�ালয় �াপন কেরন ?
৩৫ �

মহারাে�র �াথ�না সমাজ কেব �ািপত হয় ?
১৮৪৯ সােল

ভারেত কেব �রলপথ �ািপত হয় ?
১৮৫৩ সােল ম�ুাই �থেক থানা �চিলত থানা পয�� ডালেহৗিসর শাসনকােল

ভারেত কেব �টিল�াফ আইন চাল ুকরা হয়?
১৮৫৩ সােল কলকাতা �থেক আ�া পয�� এ� �ািপত হয় ডালেহৗেসর উেদ�ােগ
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ভারেত �ক �থম ডাক �িকেটর �বত� ন কেরন?
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লড�  ডালেহৗিস িতিন দ ুপয়সার ডাক �িকট চাল ুকেরন

ভারেত ইংেরজ শাসনেক আনকনশাস টুল অফ িহ�ির বেলন?
কাল� মাক� স

যতী�নাথ মখুািজ� বা বাঘা যতীন নােম পিরিচত যুগা�র দেলর এই অি�তীয় �নতা বােল�র এর কােছ কেব ি��শ
পুিলশ বািহনীর সে� এক অসম সাহসী যু� কের মারা�ক আহত হেয় পরিদন বােল�র হাসপাতােল মারা যান ?
৯ ই �সে��র, সালটা িছল ১৯১৫

কােক ভারতীয় জাতীয়তাবােদর জনক বলা হয়?
সুের�নাথ বে��াপাধ�ায়েক

আধুিনক ভারতী �ক সব��থম সতীদাহ �থার িব�ে� যুি�জল িব�ার কেরন ?
�খ�াত সং�ৃত পি�ত মতুৃ��য় িবদ�াল�ার রামেমাহন তার যুি� অনসুরণ কেরন


