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1. What is the other name of East India Company Act, 1784? 
 ইস্ট ইন্ডিয়া ক াম্পান্ডি আইি,১৭৮৪ - অিয ক াি িামে পন্ডিন্ডিত? 

2. In which year was the Morley-Minto Reform Act introduced? 
 েন্ডলি-ন্ডেমটা সংস্কাি আইি প্রবন্ডতি ত হয় ক াি সামল ? 

3. In which year did Lord Montagu come to India as Secretary of state for India? 
 লর্ি  েমটগু ভািত সন্ডিব ন্ডহসামব ভািমত আমসি ক াি সামল  ?  

4. According to the Government of India Act 1919, a bicameral legislature was 

established at the centre. What was the name of its upper house? 
 ভািত শাসি আইি ১৯১৯ অিুসামি ক মে ন্ডি ক্ষ ন্ডবন্ডশষ্ট আইিসভা প্রন্ডতন্ডষ্টত হয়, তাি উচ্চ  মক্ষি িাে ন্ড  ন্ডিল? 

5. In which session of the National Congress was the first resolution of independence 

adopted? 
 জাতীয়  ংমেমসি ক াি অন্ডিমবশমি সবিপ্রথে স্বািীিতাি  প্রস্তাব  গৃহীত হয়? 

6. Who is the author of the book "From Raj to Swaraj"? 
 “From Raj to Swaraj” েন্থটিি িিন্ডয়তা ক  ? 

7. Which amendment to the Constitution adds three words ‘secularism, socialism, 
solidarity’ to the Preamble of the Constitution of India? 

 ক াি সংন্ডবিাি সংমশািিীমত ভািমতি সংন্ডবিামিি প্রস্তাবিায় ন্ডতিটি শব্দ- িেিন্ডিিমপক্ষ, সোজতন্ত্র, সংহন্ডত যুক্ত হয়? 

8. By which law the post of Governor General created for India? 
 ভািমতি জিয গভিিি কজিামিল পদ সৃন্ডষ্ট  িা হয় ক াি আইমি? 

9. Which part of the constitution enshrines fundamental rights for citizens? 
 সংন্ডবিামিি ক াি অংমশ িাগন্ডি মদি জিয কেৌন্ডল  আন্ডি াি ন্ডলন্ডপবদ্ধ আমি? 

10. Under which article of the constitution is related to abolition of Untouchability? 
 সংন্ডবিামিি ক াি িািা অিুসামি অসৃ্পশয আিিণ ন্ডিন্ডিদ্ধ হময়মি? 

11. How many fundamental rights are currently recognized in Article 19 of the 

Constitution? 
 সংন্ডবিামিি ১৯ িািায় বতি োমি  য়টি কেৌন্ডল  অন্ডি াি স্বী ৃত আমি ? 

12. What is a writ issued by a court to an individual, organization or government to 

perform its legal duties? 
 আদালত ক াি বযন্ডক্ত , প্রন্ডতষ্ঠাি বা সি ািম  তাি আইিািুগ  তি বয পালমিি জিয কয কলখ বা ন্ডিমদি শ জািী  মি তাম  ন্ড  

বলা হয় ?   
13. In which year the Essential Services Maintenance (ESMA) act was enacted?  
 “ESMA’ বা অতযাবশয  সংস্থাসেূমহ  াজ েি িালু িাখাি আইি প্রণীত হয় ক াি সামল ? 

14. What is the fundamental right mentioned in Article 25-26 of the Constitution? 



 সংন্ডবিামিি ২৫-২৮ িং িািায় উন্ডিন্ডখত কেৌন্ডল  অন্ডি ািটি ন্ড ? 

15. Which constitutional amendment includes fundamental duties for citizens? 
 ক াি সংন্ডবিাি সংমশািিীমত িাগন্ডি মদি জিয কেৌন্ডল   তি বয সংন্ডবিামি অন্তভুি ক্ত হয়? 

16. What are the issues mentioned in Article 37-51 of the Constitution? 
 সংন্ডবিামিি ৩৬-৫১ িং িািায় উন্ডিন্ডখত ন্ডবিয়গুন্ডলম  ন্ড  বমল ? 

17. What is the minimum age to be a presidential candidate? 
 িূযিতে   ত বিি বয়স হমল িাষ্ট্রপন্ডত পদপ্রাথী হওয়া যায়? 

18. Who can convene a joint session of Parliament? 
 সংসমদি কযৌথ অন্ডিমবশি আহ্বাি  িমত পামিি ক  ? 

19. How many types of state of emergency have been given to the President by the 

Constitution? 
 সংন্ডবিাি িাষ্ট্রপন্ডতম   য় িিমিি জরুিী অবস্থা ক ািণাি ক্ষেতা ন্ডদময়মি? 

20. What is the name of the upper house of Parliament? 
 সংসমদি উচ্চ  মক্ষি িাে ন্ড  ? 

21. The functions of the Supreme Court can be divided into how many jurisdictions? 
 সুপ্রীে ক ামটি ি   াযিাবলীম   প্রিািত   য়টি ভামগ (এলা ায়) ভাগ  িা যায়? 

22. 
What is the full form of  PIL ? 

 PIL  থাটিি পুমিা  থাটি  ী ? 

23. In which year did the Sarkaria commission submit its report? 
 ক াি সামল সাি ািীয়া  ন্ডেশি তাি ন্ডিমপাটি   কপশ  মি? 

24. Which year is considered as the beginning of modern party system in India? 
 ক াি সালম  ভািমত আিুন্ডি  দল বযবস্থাি সূিিা াল ন্ডহসামব িিা হয় ? 

25. What is mentioned in Article 368 of the Constitution? 
 সংন্ডবিামিি ৩৬৮ িং িািায় ক াি ন্ডবিয় উন্ডিন্ডখত আমি? 

26. In which year the Darjeeling Gorkha Hill Council Agreement was signed? 
 ক াি সামল দান্ডজি ন্ডলং কগাখিা ন্ডহল  াউন্ডিল িুন্ডক্ত স্বাক্ষন্ডিত হয়? 

27. How long can the Legislative Assembly withhold money sent from the Legislative 

Assembly? 
 ন্ডবিািসভা কথম  পাঠামিা অথি ন্ডবল ন্ডবিাি পন্ডিিদ  তন্ডদি পযিন্ত আটম  িাখমত পামি ? 

28. Under which section can the High Court issue a write to protect the fundamental 

rights of citizens? 
 হাইম াটি  ক াি িািা অিুযায়ী িাগন্ডি মদি কেৌন্ডল  অন্ডি াি সংিক্ষমণি জিয কলখ জািী  িমত পামি ? 

29. How many departments are there to implement the objectives of the Planning 

Commission? 
 পন্ডি ল্পিা  ন্ডেশমিি উমেশয রূপায়মণি জিয  য়টি ন্ডবভাগ আমি ? 

30. In which year the Ashok Mehta Committee was formed? 
 অমশা  কেহতা  ন্ডেটি গঠিত হয় ক াি সামল ? 

 


