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1. In which article of the Constitution describes the functions and responsibilities of the civil 

service? 
 

সংবিধানের ক াে ধারায় রাষ্ট্র ৃত্য  িাবিেীর  ার্যািলী ও দাবয়ত্বভার িবণযত্ আনে ? 

2. 
Which amendment to the constitution constituted the Indian Judicial Service?  

 
সংবিধানের ক াে সংন াধেীর মাধযনম সিযভারত্ীয় বিচারবিভাগীয়  ৃত্য  (Indian Judicial Service) গঠিত্ িয়?  

3. Which commission directed the formation of the first independent and neutral civil service? 
 

ক াে  বম নের বেনদয ন  প্রথম স্বাধীে ও বেরনেক্ষ রাষ্ট্র ৃত্য  গঠনের প্রনয়াজেীয়ত্ার  থা বেল ?  

4. Who can remove the members of State Civil Service? 
 

রাজয রাষ্ট্র ৃত্য   বম নের  সদসযগণন  অেসারণ  রনত্ োনরে ক ?  

5. In the report of Kothari Commission (1976), how many marks were to be given in the 

interview in the recruitment test for Civil Service? 
 

ক াঠারী  বম নের প্রবত্নিদনে ( ১৯৭৬) রাষ্ট্র ৃত্যন  বেনয়ানগর েরীক্ষায় সাক্ষাৎ ানর  ত্ েম্বর রাখার  থা বেল? 

6. In which year was the merit based recruitment system first introduced in British India? 
 

বিটি   াবসত্ ভারনত্ কমধার বভবিনত্  মী বেনয়াগ েদ্ধবত্ প্রথম চালু িয় ক াে সানল? 

7. In which year was the National Academy of Administration established? 

 National Academy of Administration প্রবত্বিত্ িয় ক াে সানল ? 

8. 
When did the Constitution of India come into effect? 

 
 নি ভারনত্র সংবিধাে  ার্য রী িয়? 

9. Which conference formed the United States of America in 1887? 
 

১৭৮৭ সানল ক াে সনেলনের মাধযনম আনমবর া রু্ক্তরাষ্ট্র গঠিত্ িয়? 

10. 
By which law does the Prime Minister's Office get the status of a government department? 

 
ক াে আইনের মাধযনম প্রধােমন্ত্রীর দপ্তর  সর ারী বিভানগর মর্যাদা োয়?  

11. In which year was the ‘Central Statistical Organization’ formed? 

 ‘Central Statistical Organization’ ক াে সানল গঠিত্ িয়?    

12. Who was the first cabinet secretary of independent India? 
 

স্বাধীে ভারনত্র প্রথম  যাবিনেট সবচি ক  বেনলে ?  

13. 
In which year was the British Cabinet Secretariat formed? 

 
বিনটনে  যাবিনেট সবচিালয় গঠিত্ িয় ক াে সানল ?  

14. During the tenure of which Prime Minister was the  Cabinet Secretariat known as the 'Super 

Cabinet' ? 
 

ক াে প্রধােমন্ত্রীর সময় ানল  যাবিনেট সবচিালয় ‘সুোর  যাবিনেট’ োনম েবরবচত্ িয়?  

15. Who is the nerve centre of central government's ? 



 
ক ন্দ্রীয় সর ানরর স্নায়ুন ন্দ্র িলা িয়  ান  ? 

16. Who created the post of Chief Secretary? 
 

মুখয সবচনির েদ সৃবি  নরে ক  ? 

17. How many years of work experience are considered for the post of Chief Secretary? 
 

মুখয সবচনির েনদ বেনয়ানগর জেয  ত্ িেনরর  ময অবভজ্ঞত্া বিনিচো  রা িয়? 

18. The report of the Administrative Reforms Commission (1969) recommends the tenure of the 

Chief Secretary for how many years? 
 

প্র াসবে  সংস্কার  বম নের প্রবত্নিদনে (১৯৬৯) মুখয সবচনির  ার্য াল সুোবর   রা িয়  ত্ িেনরর জেয ? 

19. Who wrote the annual confidential report of the member of all-India civil service appointed 

in the state ? 
 

রানজয বেরু্ক্ত সিযভারত্ীয়  ৃত্যন র িাবষয  কগােে প্রবত্নিদে কলনখে ক ?  

20. In which year was the Rajasthan Administrative Reforms  Committee formed? 
 

রাজস্থাে প্র াসবে  সংস্কার  বমটি গঠিত্ িয় ক াে সানল ? 

21. Who presides over the conference of chief secretaries? 
 

মুখযসবচিনদর সনেলনে সভােবত্ত্ব  নরে ক  ? 

22. Who is the chairman of the Regional Council? 
 

আঞ্চবল  েবরষনদর কচয়ারমযাে ক  ? 

23. Which constitutional amendment has reduced the responsibility of the District Magistrate in 

the development work? 
 

উন্নয়নের  ানজ কজলা  াসন র দাবয়ত্ব হ্রাস  রা িনয়নে ক াে সংবিধাে সংন াধেীনত্? 

24. What's the full form of PRA? 

 PRA - র েুনরা  থাটি  ব ? 

25. Who is called the watchman of public money? 
 

সর াবর অনথযর জাগ্রত্ প্রিরী  ান  িলা িয়? 

26. Who is the chairman of the Planning Commission? 
 

েবর ল্পো  বম নের কচয়ারমযাে ক  ?  

27. In general, how many years is the term of the Finance Commission? 
 

সাধারণভানি অথয  বম নের  ার্য াল  ত্ িের ? 

28. In which year was the first report of the Eleventh Finance Commission published? 
 

এ াদ  অথয  বম নের প্রথম বরনোটয  প্র াব ত্ িয় ক াে সানল ? 

29. 
Where is the mention of Sahasradhipa found? 

 
সিস্রাবধনের উনেখ োওয়া র্ায় ক াথায়? 

30. 
In which year was the post of District Collector created? 

 
কজলা  ানলক্ট্রর েনদর সৃবি িয় ক াে সানল ? 

 

 


