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আধুিনক ভারেতর �কান অ�েল সতীদাহ �থা সব��থম িনিষ� হয়?
িদনমরুেদর �রামপুের ওল�াজেদর চুড়ায় ও ফরািসেদর চ�ননগের

বাংলার �কান পি�কা সতীদাহ �থা সমথ�েন �চার চালায় ?
সমাচার চি�কা

�ক পুিলন �ল সব�� রচনা কেরন?
রামনারায়ণ তক�  র�

আলােলর ঘেরর দলুাল �ক রচনা কেরন ?
প�ারীচাঁদ িম�

ভারতী িনয়মতাি�ক আে�ালেনর �ব�া �ক ?
রাজা রামেমাহন রায়

বাংলার সব� �থম রাজৈনিতক �িত�ােনর নাম িক?
ব�ভাষা �কািশকা সভা

বাংলার িচর�ায়ী বে�াব� কার আমেল কেব হয়?
গভন�র �জনােরল লড�  কন�ওয়ািলেসর আমেল 1793 সােল

ভারেতর িসিভল সািভ� েসর জনক কােক বলা হয় ?
গভন�র �জনােরল লড�  ওেয়েলসিল �ক
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��ত শাসন প�িতর অবসান হয় কার আমেল ?
গভন�র �জনােরল ওয়ােরন �হি�ংস এর আমেল

ভারত সরকার কেব িবধবা িববােহর জন� আইন কায�করী কের ?
১৮৫৬ সােল
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িসিভল সািভ� েস নতুন িনযু� কম�েদর ��িনং এর জন� কলকাতায় �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ কার আমেল �ািপত হয়?
লড�  ওেয়েলসিল ১৮০২ সােল
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ইি�য়া িলেগর �িত�াতা �ক ?
িশিশর �মার �ঘাষ ১৮৭৫ সােলর �সে��ের

কার �নতৃে� ল�েন ই� ইি�য়া অ�ােসািসেয়শন গ�ত হয় ?
দাদাভাই নওেরািজ ১৮৬৬ সােল

পা�ািব �কা কৃষক িবে�াহ কার �নতৃে� হয়?
বাবা রাম িসং

�কান ভাইসেহর আমেল ভারতীয় জাতীয় কংে�স গ�ত হয় ?
লড�  ডািফন ১৮৮৪ �থেক ১৮৮৮ সাল
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