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1. Which Act was titled “An Act for the Better Government of India” ? 
 " ভারত শাসনের উৎকৃষ্ট বিবিিযিস্থা " ককাে আইেটির বশনরাোম বিল ? 

2. Chapter VI of Part VI of the Indian Constitution deals with what type of Courts ? 

 ভারতীয় সংবিিানের ষষ্ট অংনশর ষষ্ট অিযানয় ককাে িরনের ককানটে র কথা িলা হনয়নি ? 

3. Who has the power of Judicial Review in India ? 

 ভারনত, কার বিচার বিভাগীয় পর্োনলাচোর ক্ষমতা আনি ? 

4. According to Indian High Courts Act of 1861, initially High Courts were set up where? 

 ভারতীয় হাইনকাটে  আইে (১৮৬১) অেুর্ায়ী প্রাথবমকভানি হাইনকাটে  ককাথায় স্থাবপত হয় ? 

5. Government of India Act 1919 is also known as what? 

 ভারত শাসে আইে (১৯১৯) ককাে োনম পবরবচত ? 

6. Who is/are associated with the Swaraj Party ? 

 কক / কারা স্বরাজ পাটিে র সানথ র্ুক্ত বিনলে ? 

7. What was the recommendation(s) of the Nehru Report ? 

 কেনহরু বরনপানটে র বক সুপাবরশ বিল ? 

8. Who is associated with the Communal Award ? 
  ককাে িযবক্ত সাম্প্রদাবয়ক িানটায়ারা (কমুযোল অযাওয়ার্ে )-র সানথ র্ুক্ত ? 

9. What are the feature(s) of the Government of India Act 1935 ? 

 ১৯৩৫ সানলর ভারত শাসে আইনের বিবশষ্টয বক ? 

10. Who were part of the Cabinet Mission, 1946 ? 

 কক / কারা ককবিনেট বমশনের  (১৯৪৬) সদসয বিনলে ? 

11. With regards to the constituent assembly, who said “Swaraj will not be free gift of the British 
Parliament; it will be a declaration of India’s full self-expression” ? 

 গণপবরষদ প্রসনে কক িনলবিনলে " স্বরাজ িা স্বািীেতা বিটিশ পালোনমনের কদে বহসানি আসনি ো, ভারনতর 
আত্মসত্ত্বার পবরপূণে অেুভূবতর এটি এক অবভিযবক্ত " ? 

12. With respect to the Constitution of India, the nation can be best described as what? 

 ভারতীয় সংবিিানের পবরনপ্রবক্ষনত, আমানদর কদশবক ভানি িবণেত হনয়নি ? 

13. According to Article 248 in The Constitution Of India, the Residuary power of legislation lies with 
whom? 

 ভারতীয় সংবিিানের ২৪৮ িারা অেুর্ায়ী, অিবশষ্ট ক্ষমতা কার অিীেস্ত ? 

14. Dr. Ambedkar proclaimed which fundamental right as “It is the very soul of the Constitution and the 
very heart of it” ?  

 র্া: আনেদকর ককাে কমৌবলক অবিকানরর প্রসনে িনলবিনলে " এই অবিকারটি হনলা সংবিিানের আত্মা এিং 
অন্তরাত্মা " ? 

15. What part of constitution is not enforceable by the Courts ? 

 সংবিিানের ককাে অংশ ককানটে র দ্বারা বিচারনর্াগয েয় ? 

16. Which Article is relevant with regard to Amendment of the Constitution ? 

 সংবিিাে সংনশািনের বিষনয় ককাে িারা প্রনর্াজয ? 

17. What cannot be altered or destroyed through amendments by the Parliament of India ? 

 ভারনতর সংসদ কতৃে ক সংবিিানের সংনশািেীর মািযনম ককাে অংশটি পবরিতে ে িা ধ্বংস করা র্ায় ো ? 

18. Which body is associated with the election of the President of India ? 

 ককাে প্রবতষ্ঠােটি ভারনতর রাষ্ট্রপবত বেিোচনের সানথ জব়িত ? 

19. The Central Administrative Tribunal had been established under which Article ? 

 ককন্দ্রীয় প্রশাসবেক ট্রাইিুোল ককাে িারায় গঠিত হনয়নি ? 



20. Who said that “Under the Constitution the President occupies the same position as the King under 
the English Constitution” ?  

কক িনলবিনলে " সংবিিানের অিীনে রাষ্ট্রপবত, ইংনরজ সংবিিানের রাজার মনতা একই স্থানে অিবস্থত " ? 

21. According to the Constitution, The Council of Ministers shall be collectively responsible to whom ? 

 সংবিিাে অেুসানর, মবিপবরষদ কানদর কানি কর্ৌথভানি দায়িদ্ধ থাকনি ? 

22. Whom does the Prime Minister of India aid and advice ? 

 ভারনতর প্রিােমিী কানক সাহার্য কনরে এিং পরামশে কদে ? 

23. The allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into 
territorial constituencies can be readjusted by whom ? 

 কলাকসভানত রানজযর আসে িেে এিং প্রবতটি রাজযনক আঞ্চবলক বেিোচেী এলাকায় বিভক্তকরণ এিং 
পুেবিেেযাস কক কনরে ? 

24. According to Nehru, who is the “symbol of nation’s liberty and freedom” ? 

 কেনহরুর মনত " সমস্ত জাবতর স্বািীেতার প্রতীক " কক ? 

25. Whose prior recommendation is mandatory before presenting a money bill ? 

 অথেবিল উপস্থাপনের পূনিে কার সুপাবরশ িািযতামূলক ? 

26. What is the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament ? 

 সংসনদর উভয় কনক্ষ সভা গঠনের ককারাম কী ? 

27. Who appoints the Advocate General and members of State Public Service Commission ? 
  রানজযর মহািযিহাবরক এিং রাষ্ট্রকৃতযক কবমশনের সদযসনদর কক বেনয়াগ কনরে ? 

28. Who may be regarded as the keystone of the cabinet arch in a state ? 

 একটি রানজযর কযাবিনেট কতারনণর প্রিাে স্তম্ভ কানক িলা হয় ? 

29. What are the functions/responsibilities attributed to members of State Legislature ? 

 রাজয বিিােসভার সদসযনদর কার্োিলী / দাবয়ত্বগুবল কী ? 

30. Which jurisdiction(s) is/are applicable for the Supreme Court of India ? 

 ককাে অবিনক্ষত্রটি ভারতীয় সুবপ্রম ককানটে র জেয প্রনর্াজয  ? 

 


