
Question Bank 
 

ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course ) 
রাষ্ট্রচ্ছিজ্ঞান ( Political Science ) 

পঞ্চম পত্র ( 5th Paper ) 

Government and Politics in India : EPS-05 

 

1. In which year the Indian National Congress was formed? 

 ককোন সোলে ভোরতীয় জোতীয় কংলেস গঠিত হলয়ছিে? 

2. Who is the author of the book 'The Last Years of British India' ?  
 “The Last Years of British India” বইটির রচছয়তো কক? 

3. In which year the battle of buxar was faught? 

 ককোন বিলর বক্সোলরর যুদ্ধ  হয়? 

4. Name the Act passed in 1781 to overcome the limitations of the Regulating Act of 
1773? 

 1773 এর ছনয়ন্ত্রক আইলনর সীমোবদ্ধতো অছতক্রম করলত 1781 সোলে ককোন আইন পোস 
হলয়ছিে? 

5. Provincial issues were divided into how many subjects in accordance to provincial 
dyarchy? 

 দ্বৈত-শোসলন প্রোলেছশক ইসুুগুছেলক কটি ছবষলয়র মলযু ভোগ করো হলয়ছিে? 

6. Who was the chairman of the Drafting Committee?  

 খসডো কছমটির কচয়োরমুোন কক ছিলেন? 

7. Who is the author of the book 'From Raj to Swaraj' ? 

 রোজ কেলক স্বরোজ' েন্থটির রচছয়তো কক? 

8. Which political scientist has mentioned of Congress oligarchy with reference to the 
formation of the Constituent Assembly? 

 ককোন রোষ্ট্রছবজ্ঞোনী গণপছরষে গঠন সম্পলকে  কংলেলসর কগোষ্ঠী প্রোযোলনুর কেো  উলেখ 
কলরলিন  ? 

9. By which amendment act the word 'socialist' and 'secular' has been included in the 
Preamble to the Constitution of India? 

 ককোন সংলশোযনী আইলনর মোযুলম’ সমোজতোছন্ত্রক ‘ এবং ‘যমেছনরলপক্ষ’ শব্দ েটুি ভোরতীয় 
সংছবযোলন সংলযোজন করো হয় ? 

10. In which part of the Indian Constitution the fundamental rights have been included? 

 ভোরলতর সংছবযোলনর ককোন অংলশ কমৌছেক অছযকোরগুছে ছেছপবদ্ধ আলি? 

11. How many emergency rights does the President of India is granted by the 
Constitution of India? 

 ভোরলতর রোষ্ট্রপছত সংছবযোলন বছণেত কত প্রকোর জরুরী অবস্থো সংক্রোন্ত ক্ষমতো কভোগ 
কলরন ? 

12. By which article  the Prime Minister of India is appointed? 

 সংছবযোলনর ককোন যোরো অনুসোলর প্রযোনমন্ত্রীলক ছনলয়োগ করো হয় ? 

13. How many members of the Rajya Sabha are nominated by the President of India? 

 ভোরলত রোষ্ট্রপছত রোজুসভোয় কতজন সেসুলক মলনোনীত করলত পোলরন ? 

14. Who gives the inaugural lecture of the first session of the Lok Sabha? 

 কেোকসভোর প্রেম অছযলবশলন কক উলৈোযনী ভোষণ প্রেোন কলরন? 



15. With how many members of the Parliament the Public Accounts Committee is 
constituted? 

 আইনসভোর কত জন সেসু ছনলয় সরকোছর ছহলসব পরীক্ষো কছমটি গঠিত হয়? 

16. By which amendment act of India the procedure of Judicial Review has been 
maintained? 

 ভোরতীয় সংছবযোলনর কত তম সংলশোযনী আইলনর মোযুলম ছবচোর ছবভোগ  ছবচোর ছবভোগীয় 

সমীক্ষোর  ক্ষমতো বজোয় রোখলত কপলরলি? 

17. In which schedule of the Constitution of India the Union, State and Concurrent lists 
are incorporated? 

 ভোরলতর সংছবযোলনর ককোন তপছসলে ককন্দ্র ,রোজু এবং যুগ্ম তোছেকোগুছে অন্তভুে ক্ত করো 
হলয়লি ? 

18. In which year the Sarkaria Commission was constituted? 

 সোরকোছরয়ো কছমশন কত সোলে গঠিত হয় ?  
19. In which article of the Constitution of India the discretionary powers of the 

Governor are granted? 

 ভোরলতর সংছবযোলনর ককোন যোরোয় রোজুপোলের কস্বচ্ছোযীন ক্ষমতো নুস্ত করো হলয়লি ? 

20. In which state of India the Governor has been changed for seven times within five 
years since 1981? 

 ভোরলতর ককোন রোলজু ১৯৮১ সোে েলক ৫ বিলর ৭ বোর রোজুপোে বেে ঘলেলি ? 

21. According to Art 168 who is an integral part of the state legislature without being a 
member?  

 ১৬৮ যোরো অনুসোলর কক রোজু আইনসভোর সেসু নো হলয়ও তোর অছবলচ্ছেু অংশ 
ছহসোলব গৃহীত হয় ? 

22. What is the minimum age required to become the member of the state legislature? 

 ছবযোনসভোর সেসু হলত কগলে একজন  বুছক্তলক নুু নতম কত বির বয়স হলত হয় ? 

23.  Who acts as an agent of coordination between the state legislature and the 
governor? 

 কক রোজু ছবযোনসভো এবং গভনেলরর মলযু সমন্বলয়র এলজন্ট ছহসোলব কোজ কলর? 

24. Governmental Bills are classified into how many types? 

 সরকোছর ছবে কয় প্রকোর হয় ? 

25. In which case in 1951 it was stated that the fundamental rights can be amended by 
the Parliament? 

 1951 সোলে ককোন মোমেোয় বেো হলয়ছিে কয সংসে কতৃে ক কমৌছেক অছযকোর সংলশোযন 
করো যোয়? 

26. In which case the basic structure of the Constitution has been mentioned?  

 ককোন মোমেোয়  সংছবযোলনর মূে কোঠোলমোর কেো উলেখ করো হলয়লি? 

27. By which amendment act of India the definition of political defection was 
determined? 

 ভোরলতর ককোন সংলশোযনী আইন ৈোরো রোজননছতক েে তুোলগর সংজ্ঞো ছনযেোরণ করো 
হলয়ছিে? 

28. In which year the Backward Classes Committee was constituted? 

 ককোন সোলে অনেসর কেছণ কছমটি গঠন করো হলয়ছিে? 

29. In which year Hindu Mahasabha was formed? 

 ককোন সোলে ছহন্দু মহোসভো গঠিত হয়? 



30. DMK is the regional party of which state in India? 

 ছি.এম.লক ভোরলতর ককোন রোলজুর আঞ্চছেক েে? 

 


