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Study
: পাল বংেশর িতাতা ক?
উর: গাপাল।
: গাপােলর রাজকাল কত িছল?
উর: ৭৫০ থেক ৭৭০ িা পয ২০ বছর।
: পাল বংেশর রাজাগণ বাংলায় কত বছর রাজ কেরেছন?
উর: ায় চারশ বছর।
: ধমপাল বৗ ধমসাের কান মির াপন কেরন?
উর: ১০৭ মির স িবমশীলা বৗ িবহার, পাহাড়পেু রর সামপর িবহার, ময়নামিত িবহার ইতািদ।
: ধমপােলর রাজকাল কত িছল?
উর: ৭৭০ থেক ৮১০ িাে পয ৪০ বছর।
: নওগাঁ জলার পাহাড়পেু র অবিত ‘সামপরু িবহার’ -এর িতাতা ক?
উর: ধমপাল।
: লৗেসন (Lausen) ক?
উর: রাজা দবপােলর (৮১০-৮৫০ িঃ) সনাপিত।
: ‘উদীয়মান িতপির যগু ’ বলা হয় কার শাসনামলেক?
উর: দবপােলর।
: কেব পাল সাােজর িবলিু  ঘেট ?
উর: ১১২৪ িাে।
: পাল রাজারা কান ধমালী িছেলন?
উর: বৗ।
: বাংলার দীঘায়ী রাজবংশ কানিট?
উর: পাল বংশ।
: পাল বংেশর  রাজা ক?
উর: ধমপাল।
: গাপােলর পের ক ব দেশর িসংহাসেন আসীন হন?
উর: ধমপাল।
: পাল বংেশর িতাতা ক?
উর: গাপাল।
: গাপােলর রাজকাল কত িছল?
উর: ৭৫০ থেক ৭৭০ িা পয ২০ বছর।
: পাল বংেশর রাজাগণ বাংলায় কত বছর রাজ কেরেছন?

উর: ায় চারশ বছর।
: গাপােলর পের ক ব দেশর িসংহাসেন আসীন হন?
উর: ধমপাল।
: ধমপাল বৗ ধমসাের কান মির াপন কেরন?
উর: ১০৭ মির স িবমশীলা বৗ িবহার, পাহাড়পেু রর সামপর িবহার, ময়নামিত িবহার ইতািদ।
: ধমপােলর রাজকাল কত িছল?
উর: ৭৭০ থেক ৮১০ িাে পয ৪০ বছর।
: নওগাঁ জলার পাহাড়পেু র অবিত ‘সামপরু িবহার’ -এর িতাতা ক?
উর: ধমপাল।
: পাল রাজারা কান ধমালী িছেলন?
উর: বৗ।
: বাংলার দীঘায়ী রাজবংশ কানিট?
উর: পাল বংশ।
: পাল বংেশর  রাজা ক?
উর: ধমপাল।
: লৗেসন (Lausen) ক?
উর: রাজা দবপােলর (৮১০-৮৫০ িঃ) সনাপিত।
: ‘উদীয়মান িতপির যগু ’ বলা হয় কার শাসনামলেক?
উর: দবপােলর।
: কেব পাল সাােজর িবলিু  ঘেট ?
উর: ১১২৪ িাে।
পনু রায় দখেত িনেজর টাইমলাইেন শয়ার কের রাখনু

