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1.New Dimensions of India's Foreign Policy বই� �ক িলেখেছন ?

[A] অটল িবহারী বাজেপয়ী
[B] আ�ুল কালাম আজাদ
[C] অিমত �চৗধুরী
[D] রঘুরাম রাজন

অটল িবহারী বাজেপয়ী 1979 সােল ভারেতর পররা� নীিতর িনউ ডাইেমনশন
বই� িলেখিছেলন ।

2.ইি�য়া উইনস ি�ডম বই� �ক িলেখেছন ?
[A] Akhilesh Tilotia
[B] Amitav Ghosh
[C] Abdul Kalam Azad
[D] A. B. Vajpayee

আবদলু কালাম আজাদ ইি�য়া উইনস ি�ডম
বই� িলেখেছন । িতিন ইসলামী ধম�তে�র সােথ সুপি�ত িছেলন এবং �াধীনতা সং�ােমর সময় ভারতীয়
জাতীয় কংে�েসর একজন িসিনয়র �নতা িছেলন।
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3.আবলু ফজল িনেচর �কান বই� িলেখেছন?
[A] আইন-ই-আকবরী
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[B] আকবর-নামা
[C] উভয়ই
[D] তােদর �কউই নয়

আইন-ই-আকবরী এবং আকবর-নামা উভয়ই আবলু ফজল িলেখেছন, িযিন স�াট আকবেরর দরবাের
একজন ��া� উিজয়ার িছেলন।

4.Wealth of Nations বই� �ক িলেখেছন ?
[A] রঘুরাম রাজন
[B] জন �মনাড�  �কইনস
[C] অ�াডাম ি�থ
[D] উপেরর �কান�ই নয়
অ�াডাম ি�থ ওেয়লথ অফ �নশনস
বই� িলেখেছন । িতিন একজন ��শ অথ�নীিতিবদ এবং �নিতক দাশ�িনক িছেলন।

5.দ� �মিকং অফ ইি�য়া বই� �ক িলেখেছন?

[A] Akhilesh Tilotia
[B] Amartya Sen
[C] Amit Chaudhuri
[D] Amitav Ghosh

অিখেলশ িতেলা�য়া দ� �মিকং অফ ইি�য়া বই� িলেখেছন, যা ভারতীয় অথ�নীিতেত িবিভ� সময়কােল
ভারেতর জনসংখ�াগত লভ�াংেশর উপর আেলাকপাত কের।
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6.A Suitable Boy বই� �ক িলেখেছন?
[A] Salman Rushdie
[B] Arundhati Roy
[C] Amitav Ghosh

[D] Vikram Seth

িব�ম �শঠ A Suitable Boy বই� িলেখেছন। িতিন প��, সািহত� একােডমী পুর�ার এবং �বাসী
ভারতীয় স�ােনর মেতা অেনক পুর�ার �পেয়েছন।

7.অ�ান অেটাবােয়া�ািফ বই� �ক িলেখেছন?
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[A] সদ� ার প�ােটল
[B] জওহরলাল �নেহ�
[C] অটল িবহারী বাজেপয়ী
[D] এস. রাধাকৃ�ান

জওহরলাল �নেহ� এক� আ�জীবনী বই� িলেখেছন। এ� টুওয়াড� ি�ডম নােমও পিরিচত এবং এ�
1936 সােল �লখা হেয়িছল।
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8.অথ�শা� ��� �ক রচনা কেরন?

[A] �কৗ�ল�
[B] আবলু ফজল
[C] তুলসীরাম
[D] উপেরর �কান�ই নয়

�কৗ�ল� অথ�শা� ��� িলেখেছন, যা এক� �াচীন সং�ৃত পাঠ� যা রা�িবদ�া, অথ�নীিত এবং সামিরক
িবষয় িনেয় কাজ কের।

9.অ�াধ�ায়ী ��� �ক িলেখেছন?
[A] তুকারাম
[B] পািণিন
[C] �কৗ�ল�
[D] উপেরর �কান�ই নয়

পািণিন অ�াধ�ায়ী ��� িলেখেছন, যা সং�ৃেতর এক� �াচীন ভাষাতাি�ক এবং ব�াকরণ পাঠ।
10.আন�মঠ ��� �ক িলেখেছন?
[A] রবী�নাথ ঠা�র
[B] মহা�া গা�ী
[C] বি�ম চ� চ�াটািজ�
[D] িব আর আে�দকর
বি�ম চ� চ�াটািজ� 18 শতেকর �শেষর িদেক স��াসী িবে�ােহর উপর িভি� কের এক� বাংলা উপন�াস
আন�মঠ বই� িলেখেছন।
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