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                             ময়ঃ দআু (২) ঘণ্টা  

          (প্রতিটি গ্রুপের উত্তর েৃথক েৃথক উত্তরেপে করপি পে)  

                                                             GROUP – A (F.M. 10)  

১।  প্রতিটি প্রপের উত্তর দাও ।  ১X১০=১০ 

ক) গণেতরপদর দয ংখ্যা কি তছ ? 

খ্) াপমযর তিকার ককান ককান িারায় ততেেদ্ধ অপছ ? 

গ) ককান ককান িারা নুযায়ী ভারপির নাগতরক াংতেিাতনক প্রতিতেিাপনর 
তিকার কভাগ কপরন ? 

ঘ) স্বািীনিার তিকারগুত ককান ককান িারায় স্থান কেপয়পছ ?   

ঙ) ুতপ্রম ককাপটে র তেচারেতি তনযুক্ত ন কার দ্বারা ?  

চ) লানিাতিক চােস্থা শুরু প রাপজযর ক্ষমিা কক /কারা কভাগ কপরন ?  

ছ) মুখ্যমিীর তনপয়াগ কিে া কক ?  

জ)  রাজয মিীভার দযপদর লফৎোকয োঠ করান কক ?  

 

 

ঝ) ককন্দ্রীয় মিীভাপক কভপঙ তদপি োপরন কক ?  



ঞ) রাজয অআনভায় গৃীি তেপক খ্াতরজ কপর তদপি োপরন কক ?  

 

                                                               GROUP –B (F.M. 15 

২। কয ককান একটি প্রপের উত্তর দাও । (৩০০ লপের মপিয)  ১৫X১=১৫ 

ক)  ভারপি ককন্দ্র ও রাপজযর মপিয ম্পকে  তেপেণ কপরা ।  

খ্) ুতপ্রম ককাপটে র গঠন ও  কাযোেী অপাচনা কপরা ।  

গ) ভারপির রাষ্ট্রেতির ক্ষমিা ও কাযোেী অপাচনা কপরা ।  

 

GROUP – C (F.M. 65) 

(তেকল্প চয়ন প্রে) 

৩ । প্রতিটি প্রপের উত্তর দাও ।                                            
১X২৫=২৫  

i) গণেতরপদর খ্ড়া কতমটির ভােতি তছপন ?  

 (ক) েল্লভভাআ েযাপট (খ্) কক. এম. মুতি (গ) তে.অর. অপেদকর (ঘ) 
জওরা কনরু ।    

ii)  প্রস্তােনার তনপদেল কমপন চা োিযিামূক ।  

(ক) যাাঁ  (খ্) না (গ) েতরষ্কার না (ঘ) েুঝপি োরতছ না। 

iii) ভারিেে একটি েূণে মাজিাতিক রাষ্ট্র ।  

(ক) যাাঁ   (খ্) না (গ) েুঝপি োরতছ না (ঘ) েতরষ্কার নয় । 

iv) াপমযর তিকার ততেেদ্ধ অপছ ........ িারায়  ? 

(ক) ১২-১৮ (খ্) ১৮-২৪ (গ) ৩২ (ঘ) ২২-২৪ িারায় । 

v) িমীয় স্বািীনিার তিকার রপয়পছ ..... িারায় ?   



(ক) ৫১ক   (খ্) ২৫-২৮ (গ) ৩৬-৫১ (ঘ) ১৫-১৮।  

vi) ভারি একটি েূণে যুক্তরাষ্ট্র । 

(ক) যাাঁ  (খ্) না  (গ) েতরস্কার না (ঘ) েুঝপি োরতছ না।  

vii) থে কতমলন গঠিি য় ......িারা নুযায়ী ?  

(ক) ১৮০  (ক) ২৮০  (গ) ৮০  (ঘ) ৩৮০ ।  

viii) কমৌতক কিে েয ঙ্ঘন করা লাতস্তপযাগয েরাি ।  

(ক) যাাঁ (খ্) না  (গ) জাতননা  (ঘ) েতরস্কার না । 

ix) ভারপির রাষ্ট্রেতিপক তনপয়াগ/ লফৎোকয োঠ করান ....... ?   

(ক) প্রিানমিী (খ্) উেরাষ্ট্রেতি (গ) ভারপির কনা প্রিান (ঘ) ুতপ্রম 

ককাপটে র প্রিান তেচারেতি । 

x) ভারপির প্রিানমিীপক েড়খ্াস্ত ো োরণ করপি োপরন ..... ?   

(ক) ভারপির প্রিান তেচারেতি (খ্) রাজযভা (গ) কাকভা (ঘ) 

রাষ্ট্রেতি।  

xi)  জািীয় জারুতর েস্থা জাতর পি োপর ........ িারা নুাপর  ? 

(ক) ৩৬০ (খ) ৩৫৬ (গ) ৩৫২ (ঘ) ২৮০ ।  

xii) োোপমপে ককান তেপর েপক্ষ ও তেেপক্ষ মান কভাট েড়প তনণোয়ক কভাট 
তদপি োপরন ...... ?   

(ক) রাষ্ট্রতি (খ) উরাষ্ট্রতি (গ) প্রধানমন্ত্রী   (ঘ) কাকভার স্পীকার । 

xiii) রাজযোপক োরণ ো েরখ্াস্ত করপি োপরন ..... ?   

(ক) প্রিানমিী (খ্) মুখ্যমিী (গ) রাষ্ট্রেতি (ঘ) ভারপির কনা প্রিান । 

xiv) কস্বচ্ছািীন ক্ষমিা কভাগ কপরন ... ?  



(ক)মুখযমন্ত্রী (খ) প্রধানমন্ত্রী (গ) রাষ্ট্রতি (ঘ) রাজ্যাল ।  

xv) মুখ্যমিীপক েদচুযি করপি োপরন ...... ?  

(ক) রাষ্ট্রেতি (খ্) রাজযো (গ) ুতপ্রম ককাপটে র প্রিান তেচারেতি (ঘ) াআ 

ককাপটে র প্রিান তেচারেতি ।  

xvi) ভারপি েঞ্চাপয়ি অআপনর েযেক েতরেিে ন করা পয়পছ ...... িম ংতেিান 
ংপলািনী অআপনর মািযপম ?  

(ক) ৫২ (খ্) ৮৫ (গ) ৭৪ (ঘ) ৭৩ ।  

xvii) ভারিীয় ংতেিাপনর েযেক েতরেিে ন ািন করা পয়পছ ...... িম 
ংপলািনীর মািযপম ?  

(ক) ৭৩  (খ্) ৭৪  (গ) ৪২  (ঘ) ৪৪ । 

xviii) ভারিীয় াংতেিাতনক েযেস্থায় েোপেক্ষা তনরপেক্ষ েদ কা........... ? 

(ক) মুখ্যমিী (খ্) রাজযো  (গ) কাকভার িযক্ষ (ঘ) ুতপ্রম ককাপটে র 

তেচারেতি । 

xix) “তেচারতেভাগীয় তিতিয়িা” েৃতথেীর ককান কদপল প্রথম উদ্ভে ঘপট ?  

(ক) তিপটন (খ্) ভারিেে  (গ) মাতকে ন যুক্তরাষ্ট্র (ঘ) ুআজারযান্ড । 

xx) ভারিীয় ুতপ্রম ককাটে  তেচারতেভাগীয় মীক্ষা করপি োপর ।  

(ক) যাাঁ (খ্) না (গ) অংতলক (ঘ) েূণে  । 

xxi) ভারিীয় ংতেিান ংপলািন করা ম্ভে........িারা নুযায়ী ?  

(ক) ৩৬০ (খ্) ২৬৮ (গ) ৩৬৮  (ঘ) ১৬৮ িারা ।   

xxii)  রাজয তেিানভা কভপঙ তদপি োপরন....... ?  

(ক) মতা কতমলপনর ভােতি (খ্) মুখ্যমিী (গ) রাজযো (ঘ) 

মানোতিকার কতমলপনর ভােতি ।  



xxiii) ভারপির তনেোচন কতমলনারপক তনপয়াগ কপরন ....... ?  

(ক) প্রিানমিী (খ্) রাষ্ট্রেতি (গ) জািীয় মানোতিকার কতমলপনর ভােতি  

(ঘ) ুতপ্রম ককাপটে র তেচারেতি । 

Xxiv) োোপমপে ককান তে োল করাপি প ....... তরতডং প্রপয়াজন  ?  

(ক) ২ োর  (খ্) ৩ োর  (গ) ৫ োর  (ঘ) ৪ োর ।   

xxv) ভারিীয় তেচার েযেস্থায় উতক / অআনজীেী ছাড়া ককান িরপনর মামা 
রুজ ুকরা যায়  ?  

(ক) কফৌজদাতর (খ্) কদওয়ানী (গ) জনস্বাথে (ঘ) ামাতজক । 

৪। কয ককান চারটি প্রপের উত্তর দাও ।            ১০X৪=৪০ 

 (প্রতিটি ১০০ লপে) 

(ক) কযাতেপনট তমলপনর প্রস্তােগুত তচতিি কপরা । 

(খ্) তনপদেলমূক তনতিমূ মুযায়ন কপরা । 

(গ) কলাপণর তেরুপদ্ধ তিকার েপি কী কোঝ ? ভারিীয় ংতেিাপন কলাপণর 

তেরুপদ্ধ কয তিকার েতণেি অপছ – িা অপাচনা কপরা । 

(ঘ) ভারিীয় ংতেিাপন েতণেি কমৌতক কিে েয মূ উপল্লখ্ কপরা ।   

(ঙ)  গণেতরপদর গঠন েণেনা কপরা ।   

(চ) েন্দীপ্রিযক্ষীকরণ ও তনেিে নমূক অটক অআপনর েযাখ্যা দাও ।  

(ছ) ভারপির ংতেিান ংপলািন েদ্ধতি েযাখ্যা কপরা ।  

 

 

 

 



 


