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Part-A (Marks-40) 

1) মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও : (মিকল্প প্রশ্নগুমি িক্ষনীয়):   8x5=40 

(i) ক্ষমতা কাজক িজি? ক্ষমতার মূি উপাদানগুমি সংজক্ষজপ িযািা কজরা। 2+6/ োতীয় স্বাজথের 

সংঙ্গা দাও । োতীয় স্বাথেরক্ষার মিমিন্ন উপায়গুমি উজেি কজরা।/ োতীয় স্বাজথের সংঙ্গা দাও । 

োতীয় স্বাথেরক্ষার মিমিন্ন উপায়গুমি উজেি কজরা। 

(ii) মিশ্বায়ন কাজক িজি? মিশ্বায়জনর প্রকৃমত আজিাচনা কজরা। / উদারনীমতিাদ কাজক িজি? 

উদারনীমতিাজদর মূি বিমশষ্ট্যগুমি সংজক্ষজপ লিজিা। 

(iii) গামিমের সতযাগ্রহ ও অমহংসা সম্পমকেত ধ্ারণামি আলিাচনা করা/ অঙ্গরাজেযর 

রােযপাজির ক্ষমতা ও পদমর্োদা িযািযা কজরা। EK24 News 

(iv) িারজতর লকজনা একমি রাজেযর মুিযমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্োদা আজিাচনা করা। িারজতর 

রাষ্ট্রপমতর ক্ষমতা ও কার্োিমি আজিাচনা করা। 

(v) িারতীয় পািোজমজের ক্ষমতা ও কার্োিমি আজিাচনা কজরা।/ িারতীয় পািোজমজের আইন 

পাজসর পদ্ধমত িযািযা কর। 

(vi) িারজতর মিচার িযিস্থায় বিমশষ্ট্যসমূহ আজিাচনা কজরা। িারজতর হাইজকাজিের গঠন ও 

কার্োিমি িযািযা কর। 

(vii) লেতাসুরক্ষা আদািজতর ওপর একমি সংমক্ষপ্ত িীকা লিজিা।/ িারতীয় সুমপ্রমজকাজিের 

গঠন ও কার্োিমি িযািযা কর। 

Part-B (Marks-40) 

1) মিকল্প উত্তরগুমির মজধ্য লথজক সমঠক উত্তরমি লিজে মনজয় লিজিা :     1x24 = 

24 

(1) A study of War' িইমি মিজিজেন – (a) অযাজেি (b) হফমযান (c) কুইনমস রাইি (d) 

লপন। 
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(2) একেন কাঠাজমািাদী প্রিক্তা হজিন– (a) মকজরাজহন (b) ইস্টন (c) ইমানুজয়ি ওয়ািার 

স্টাইন (d) লকজনথ। 

(3) মাকেস তাাঁর ঈদুমূিক িস্তুিাদ লর্ দাশেমনক-এর দ্বারা প্রিামিত হজয়মেজিন– (a) কাে (b) 

লহজগি (C) এজঙ্গিস (d) স্মথ। 

(4) Unto this Last িইমি মিজিজেন- (a) গামিমে (b) েন রামঙ্গন (c) েন সু্টয়ািে মমি (d) 

েন িক। 

(5) Liberalism গ্রন্থমি মিজিজেন (a) H মগ্রন (b) হিস হাউস (c) লিহাম (d) িযামি। 

(6) মদ্বকক্ষিাজদর সমথেক হজিন– (a) লেএস মমি (b) লহজগি (c) িাকোর (d) ফাইনার। 

(7) 'পািোজমে হি লিিার মিষয়। কথামি িজিজেন– (a) লিমনজিা মুজসামিমন (b) মহিিার (c) 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর (d) স্তামিন। EK24 News 

(8) মামকেন রু্ক্তরাজষ্ট্রর আইনসিাজক িিা হয় – (a) কংজগ্রস (b) েুমা (c) পািোজমে (d) 

লশারা। 

(9) িহু পমরচািক মিমশষ্ট্ শাসনিযিস্থার উদাহরণ- (a) সুইোরিযাণ্ড (b) ফ্রান্স (c) লগ্রি মিজিন 

(d) িারত। 

(10) আইনসিার উচ্চকক্ষ সজিোচ্চ আমপি আদািত মহজসজি কাে কজর – (a) মামকেন 

রু্ক্তরাজষ্ট্র (b) মিজিন (c) িারজত (d) ফ্রাজন্স। 

(11) এককক্ষিাজদর সমথেক হজিন– (a) িযামি (b) লেএসমমি (c) ির্ে অযাক্টন (d) িাইস। 

(12) িারজতর প্রথম রাষ্ট্রপমত মেজিন – (a) র্াাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ (b) র্াাঃ রাধ্াকৃষ্ণান (c) র্াাঃ 

োমকর লহাজসন (d) গামিমে। 

(13) প্রকৃত শাসক হি – (a) মিজিজনর রাো িা রামন (b) িারজতর রাষ্ট্রপমত (c) িারজতর 

প্রধ্ানমন্ত্রী (d) লকউই না। 
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(14) রােযপািজক ‘লসানার িাাঁচার িমি পামি' িজিজেন – (a) মমত! (b) লনজহরু (c) 

সজরামেনী নাইরু্ (d) পাইমি। 

(15) অথেমিি প্রথম উপমস্থত হয়— (a) লিাকসিায় (b) রােযসিায় (c) মিধ্ান পমরষজদ (d) 

সুমপ্রমজকাজিে। 

(16) পমিমিঙ্গ মিধ্ানসিায় মনিোমচত লমাি সদসয সংিযা হি – (a) ২৯৪ (b) ১৮০ (c) ১৬০ 

(d) ২৯৫। 

(17) রােযসিায় সিাপমতত্ব কজরন – (a) রাষ্ট্রপমত (b) উপরাষ্ট্রপমত (c) মিকার (d) 

প্রধ্ানমন্ত্রী। 

(18) মিধ্ানসিার সদসয হজত লগজি নূনযতম িয়স হজত হয় – (a) ১৮ (b) ২৫ (c) ৩০ (d) 

৩৫ িের। 

(19) লেতাসুরক্ষা আইন বতরী হয়। কত সাজি – (a) 1985 (b) 1987 (c) 1986 (d)1988 

(20) লিাক আদািত প্রথম গমঠত হজয়মেি– (a) মদমেজত (b) েুনাগজ়ে গুেরাজি (c) লচন্নাইজত 

(d) মুম্বাইজত। EK24 News 

(21) সুমপ্রমজকাজিের মিচারপমতজদর অিসর গ্রহজণর িয়স হি – (a) 65 (b) 62 (c) 60 (d) 

70 িের। 

(22) পমিমিজঙ্গ নযায় পঞ্চাজয়ত কতসাজি প্রমতমিত হয় ? – (a) 1966 (b) 1977 (c) 1995 

(d) প্রমতমিত হয়মন। 

(23) পমিমিজঙ্গ প্রথম কতসাজি পঞ্চাজয়ত মনিোচন অনুমিত হয়?- (a) 1975 (b) 1977 (c) 

1978 (d) 1980 

(24) কিকাতা কজপোজরশজনর ওয়ার্ে সংিযা হি – (a) 144 (b) 140 (c) 135 (d) 139 

(25) পঞ্চাজয়ত সমমমতর সিা পমরচািনা কজরন – (a) প্রধ্ান (b) সিাপমত (c) সিামধ্পমত (d) 

উপপ্রধ্ান। 
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(26) গ্রাম পঞ্চাজয়জতর প্রথমসিা আহ্বান কজরন– (a) পঞ্চাজয়ত সমমমত (b) মিমর্ও (c) 

সিাপমত (d) লচয়ারমযান। 

(27) লকািকাতা মমউমনমসপযাি কজপোজরশজনর লময়র মনিোমচত হন কত িেজরর েনয— (a) 5 

(b) 6 (c) 7 (d) 10 

(28) কজপোজরশজনর আমিাতামন্ত্রক প্রধ্ান হজিন- (a) লময়র (b) কমমশনার (c) লর্পুমি লময়র 

(d) কাউমন্সিার। 

(29) লেিা পমরষজদর প্রশাসমনক প্রধ্ান হজিন- (a) BDO (b) SDO (c) DM (d) 

সিামধ্পমত। 

(30) পমিমিজঙ্গর পঞ্চাজয়ত আইন প্রণীত হয় কত সাজি? – (a) 1947 (b) 1973 (c) 1977 

(d) 1982 

(31) পঞ্চাজয়ত সমমমত হি পঞ্চাজয়ত রাে িযিস্থার লকান স্তর? (a) প্রথম (b) মদ্বতীয় (c) 

তৃতীয় (d) চতুথে। 

(32) প্রমতমি গ্রাম পঞ্চাজয়ত কতেন সদসয মনজয় গমঠত ? – (a) ৫-৩০ (b) 5-10 (c) ১০-৩০ 

(d) ১০ – ২০। 

(33) লেিা পমরষজদর কার্েমনিোহী আমধ্কামরক হজিন – (a) BDO (b) SDO (c) DM (d) 

MLA 

(34) লকািকাতা লপৌরমনগজমর মনিোমচত সদসযজদর িিা হয় - (a) সদসয (b) কমমশনার (c) 

লময়র (d) কাউমন্সিার। 

(35) রােযসিার সিোমধ্ক সদসয সংিযা হি – (a) 530 (b) 250 (c) 130 (d) 552 

(36) লিাকসিার সিোমধ্ক সদসয সংিযা হি- (a) 530 (b) 545 (c) 550 (d) 552। 

উত্তর – (1) c (2) c (3) b (4) b (5) b (6) a (7) b (8) a (9) a (10) b (11) a (12) a 

(13) c (14) c (15) a (16) a (17) b (18) b (19) c (20) b (21) a (22) d (23) c (24) 
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a (25) b (26) b (27) a (28) (29) d (30) b (31) b (32) a (33) c (34) d (35) b 

(36) d 

(2) মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির অমতসংমক্ষপ্ত উত্তর দাও (মিকল্প প্রশ্নগুমি িক্ষণীয়):1x16= 
16 

(1) কাজক িজি লিজিা— োতীয় ক্ষমতা িা স্বাথে/মিশ্বায়ন/ প্রকৃত শাসক/ নামসিেস্ব 

শাসক/স্থায়ী প্রশাসক / আমিা/ মেজরা আওয়ার / োাঁিাই প্রস্তাি / অথেমিি / েনস্বাথেমূিক 

মামিা/ িুজদ লেিাশাসক / ওয়ার্ে কমমমি / িাজরা কমমমি / নযায় পঞ্চাজয়ত। 

(2) পমিমিজঙ্গর লপৌরসিার আজয়র দুমি উৎস লিজিা। 

(3) পঞ্চাজয়ত িযিস্থায় মমহিাজদর েনয কত আসন সংরমক্ষত থাজক? EK24 News 

(4) লেিা পমরষজদর আজয়র দুমি উৎস লিজিা / সপাষেদ লময়জরর লমাি সদসয সংিযা কত? 

(5) িারজতর লমৌমিক অমধ্কার িিিৎ করার েনয লর্ লকান চারমি লিিজকর নাম লিজিা। 

(6) মিচার মিিাগীয় অমত সমেয়তা িিজত কী লিাঝায়?/ লিাক আদািত প্রথম লকাথায় 

প্রমতমিত হজয়মেি? উাঃ- গুেরাজির েুনাগজ়ে। 

(7) ‘পরমাজদশ’ কথার অথে কী? উাঃ—আমরা আজদশ মদমি। 

(৪) রােয মিধ্ানসিার লনতা িা লনত্রী লক? উাঃ— মুিযমন্ত্রী/ রােয আইনসিার লনতা লক? উাঃ 

মুিযমন্ত্রী। 

(9) িারজতর রাষ্ট্রপমত লকান পদ্ধমতজত পদচুযত হন? উাঃ-ইমমপচজমে/ িারজতর উপরাষ্ট্রপমত 

কীিাজি মনিোমচত হন? 

(10) রােযপাজির লস্বিাধ্ীন ক্ষমতা িিজত কী লিাঝ? / িারত রাজষ্ট্রর সাংমিধ্ামনক প্রধ্ান লক? 

উাঃ রাষ্ট্রপমত। 

(11) িারজতর অঙ্গরাজেযর মুিযমন্ত্রীজক লক মনজয়াগ কজরন? উাঃ — রােযপাি/ রােযপাি পজদর 

একমি লর্াগযতা লিজিা। উাঃ নূযনতম ৩৫ িের িয়স হজত হজি। 
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(12) কাজক কযামিজনি লতারজণর মিমত্তপ্রস্তর িিা হয়? উাঃ প্রধ্ানমন্ত্রীজক। 

(13) রাষ্ট্রপমত তাাঁর পদতযাগপত্র কার কাজে লপশ কজরন? উাঃ উপরাষ্ট্পমতর মনকি / 'Spirit 

of Laws' গ্রন্থমি কার লিিা? উাঃ মজেঙু্কর। 

(14) ‘অমপেত ক্ষমতা প্রসূত আইন’ িিজত কী লিাঝ? / উপজর্ামগতািাজদর প্রধ্ান প্রিক্তা লক? 

উাঃ – লেজরমম লিন্থাম। 
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