
 
 

 
 

িবিভ  িতেয়ািগতা মূলক পরী ার খবর পেত এবং GK ও Current Affairs এর PDF ি েত Download করেত অবশ ই www.chakribazar.in সাইট ট িভিসট ক ন। 

 

www.chakribazar.in চাকির Bazar.in 

বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

 

 

  

√ ১. াধীন ভারেতর থম রা পিত ক িছেলন ? উঃ- ডঃ রােজ  সাদ 

√ ২. াধীন ভারেতর থম ধানম ী ক িছেলন ? উঃ- পি ত জহরলাল নেহ  

√ ৩. থম নােবলজয়ী ভারতীয় পু ষ ক? উঃ- রবী নাথ ঠাকুর 

√ ৪. ভারতীয় জাতীয় কংে েসর থম সভাপিত ক িছেলন? উঃ- উেমশচ  বে াপাধ ায় 

√ ৫. াধীন ভারেতর থম মুসিলম রা পিতর নাম িক? উঃ- ডঃ জািকর হােসন 

√ ৬. জাতীয় কংে েসর থম মুসিলম সভাপিত ক িছেলন? উঃ- বদ ীন তােয়বিজ 

√ ৭. থম ভারতীয় িহেসেব মহাকােশ িগেয়িছেলন ক? উঃ- রােকশ শমা 

√ ৮. ভারেতর থম ি িটশ গভনর জনােরল ক িছেলন? 
উঃ- লড উইিলয়াম বি  

(১৮৩৩-১৮৩৫) 

√ ৯. বাংলার থম ি িটশ গভনর জনােরল ক িছেলন? 
উঃ- লড  ওয়ােরন হি ং 

(১৮৭৪- ১৮৮৫) 

√ ১০. াধীন ভারেতর থম গভনর জনােরল ক িছেলন? উঃ- লড মাউ ব ােটন 

√ ১১. াধীন ভারেতর শষ গভনর জনােরল ক িছেলন? উঃ- িস. রাজা গাপাল আচাির 

√ ১২. ভারেতর থম ি িটশ ভাইসরয় ক িছেলন? উঃ- লড ক ািনং 

√ ১৩. থম ভারতীয় িহেসেব আই িস এস পাস কেরিছেলন ক? উঃ- সেত নাথ ঠাকুর 

√ ১৪. থম ভারতীয় সনাবািহনীর ধান হেয়িছেলন কান ব ি ? 
উঃ- জনােরল মহারাজ রােজ  

িসং িজ 

িবিভ  ে  ভারেতর থম পু ষ 
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√ ১৫. ভারেতর থম ধান িনবাচন কিমশনার ক িনযু  হেয়িছেলন? উঃ- সুকুমার সন 

√ ১৬. থম পরমবীর চ  াপক এর নাম িক? উঃ- মজর সামনাথ শমা 

√ ১৭. ভারতবেষর থম উপরা পিত ক িছেলন? উঃ- ডঃ সবপ ী রাধাকৃ াণ 

√ ১৮. থম লাকসভার ি কার ক িছেলন? উঃ- গেণশ বাসুেদবা মভালংকার 

√ ১৯. ভারেতর থম িশ া ম ী ক িছেলন? উঃ- আবুল কালাম আজাদ 

√ ২০. ভারেতর থম রা ম ী ক িছেলন? উঃ- সরদার ব ভ ভাই প ােটল 

√ ২১. থম ানপীঠ পুর ার াপক এর নাম িক? উঃ-  শংকর কু প 

√ ২২. থম ভারতর  পুর ার াপেকর নাম িক? উঃ- ডঃ সবপ ী রাধাকৃ াণ 

√ ২৩. থম ম াগেসেস পুর ার াপেকর নাম? উঃ- আচায িবেনাবা ভােব 

√ ২৪. ভারেতর থম রা পিত িযিন তার কাযকােলর মেধ  মৃতু বরণ কেরন? উঃ- ডঃ জািকর হােসন 

√ ২৫. থম ভারতীয় বায়েুসনা ধান ক িছেলন? উঃ- এস. মুখািজ 

√ ২৬. আ জািতক ন ায়িবচার আদালত থম িবচারপিত ক িছেলন? উঃ- ডঃ নেগ  িসং 

√ ২৭. পদাথিবদ ায় থম নােবল াপক এর নাম িক? উঃ- িস.িভ. রমন 

√ ২৮. ঔষেধ থম নােবল পুর ার াপেকর নাম িক? উঃ- হরেগািব  খারানা 

√ ২৯. অথনীিতেত থম নােবল াপক এর নাম িক? উঃ- অমত  সন 

√ ৩০. সুি ম কােটর থম িবচারপিত ক িছেলন? উঃ- হীরালাল জ. কািনয়া 

√ ৩১. থম ইংিলশ চ ােনল পার কেরিছেলন কান সাঁতা ? উঃ- িমিহর সন 

√ ৩২. থম ভারতীয় পাইলট ক িছেলন? উঃ- জ. আর. িড. টাটা 

 


