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1. Who first coined the term ‘The Local Government’? 
 ‘The Local Government’ কথাটি প্রথম কক প্রয় াগ কয়েছিয়েন ? 

2. Which was the first committee to demand constitutional recognition for panchayats ? 

 পঞ্চায় য়েে জনয সাাংছিধাছনক স্বীকৃছে দাছি কয়েছিে প্রথম ককান কছমটি ? 

3. Election of rural and urban local bodies are conducted and supervised by whom ? 

 পল্লী ও নগেীে স্থানী  পছেষদগুছেে ছনিবাচয়নে পছেচােনা এিাং েদােছক কক কয়ে থায়ক ?  

4.  In the Indian Constitution which type of Sabha is mentioned under Panchayat Raj ? 

 ভােেী  সাংছিধায়ন পঞ্চায় ে োয়জে অধীয়ন ককান ধেয়নে সভাে কথা িো হয় য়ি ?  

5. A Municipal Council is situated in which area ? 

 একটি কপৌে পছেষদ ককান এোকা  অিছস্থে হ  ? 

6. Where are Wards Committees found ? 

 ককাথা  ও ার্ব  কছমটি গঠিে হ  ? 

7. In the Panchayati Raj System the ‘ Panchayat Samity’ is constituted at which level ? 

 পঞ্চায় েী োজ িযিস্থা  'পঞ্চায় ে সছমছে' ককান স্তয়ে গঠিে হয়  ? 

8. What are the sources of revenue of urban local bodies in India ?  

 ভােয়েে নগে স্থানী  সাংস্থাে আয় ে উৎস ছক ? 

9. Which function is not the concern of the Local Government in India ? 

 ককান ছিষ টি ভােয়েে স্থানী  সেকায়েে এছি ােভুি ন  ? 

10. What is not a characteristic of a metropolitan area ? 

 ককানটি কময়রাপছেটন অঞ্চয়েে বিছিয়েে ময়ধয পয়ে না ? 

11. Nagar Palika bill was first introduced in Parliament during the Prime Ministership of whom? 

 নগে পাছেকা ছিেটি প্রথম ককান প্রধানমন্ত্রীে সম  সাংসয়দ প্রিছেব ে হ  ? 

12. 73rd and 74th amendments to the constitution of India provide elections to the local bodies at what 
interval ? 

 ভােয়েে সাংছিধায়নে ৭৩ এিাং ৭৪ েম সাংয়িাধনীে সাহায়যয স্থানী  পছেষদগুছেে ছনিবাচন কে িিে পে 
হয়  ? 

13.  Where was the first Municipal Corporation established in India ? 

 ভােয়ে প্রথম প্রছেছিে ছমউছনছসপযাে কয়পবায়েিনটি ককাথা  েয় য়ি ? 

14. Which institution is not considered as part of the civil society ? 

 ককান প্রছেিানটি  নাগছেক সমায়জে অাংি ছহসায়ি ছিয়িছচে হ  না ? 

15. What does reservation of seats for women in Panchayati Raj seek to ensure ? 

 পঞ্চায় ছে োজ মছহোয়দে জনয আসন সাংেক্ষয়েে দ্বাো ছক ছনছিে কোে কচো কয়ে ? 

16. Mayor-in-Council form of government means what ? 

 কম ে-ইন-কাউছিে সেকাে গঠয়নে অথব ছক ? 

17. According to 73rd Constitutional Amendment Act, what should be the minimum age for contesting 
elections to the Panchayati Raj institutions ? 

 73েম সাংছিধান সাংয়িাধন আইন অনুযা ী, পঞ্চায় ছে োজ সাংস্থাগুছেে ছনিবাচয়ন প্রছেদ্বছিো কোে জনয 
সিবছনম্ন ি স কে হয়ে হয়ি ? 

18. What is not an emphasis of Participatory Democracy ? 

 অাংিগ্রহেমূেক গেেন্ত্র ছকয়সে উপে কজাে কদ  না ?  

19. What is not a highlight of Communitarianism ? 



  কমুছনটাছে াছনজম ছকয়সে ওপে কজাে কদ  না ?  

20. What is not denoted by Democratic decentralization ? 
 ককানটি গেোছন্ত্রক ছিয়কন্দ্রীকেয়েে বিছিেয ন  ? 

21. The book ‘ A Grammar of Politics’ was written by whom ? 
 ‘A Grammar of Politics’  িইটি কাে েছচে ? 

22. Gandhi’s idea of ‘Gram Swaraj’ was not influenced by whom ? 

 গ্রাম স্বোজ' সম্পয়কব  গান্ধীে ধােো কাে দ্বাো প্রভাছিে ছিে না ?  

23.  Town area committee is constituted and governed by whom? 
 Town area committee গঠন ও পছেচােনা কক কয়ে ? 

24. Which is not the duty of a District Magistrate ? 

 ককানটি কজো িাসয়কে দাছ ত্ব ন  ? 

25. What is/are the features of State Finance Commission ? 
 োজয ছিনাি কছমিয়নে বিছিেয ছক ? 

26. Who was associated with the Chipko movement ? 

 কক ছচপয়কা আয়দােয়নে সায়থ যুি ছিয়েন ? 

27. What is an example of the  impact of developmental activities on the Hydrosphere ? 

 উন্ন ন মূেক কমবকায়েে িয়ে হাইড্রছি াে প্রভাছিে হও াে উদাহেে ছক ? 

28. Who can be appointed as the Chairman of the National Human Rights Commission ? 

 জােী  মানিাছধকাে কছমিয়নে কচ ােমযান পয়দ কায়ক ছনয় াগ কো কযয়ে পায়ে ? 

29. National Human Rights Commission is what type of body ? 

 জােী  মানিাছধকাে কছমিন ছক ধেয়নে প্রছেিান ?  

30. How many seats are reserved for women in the local self-governing bodies ? 

 স্থানী  স্ব-িাসন সাংস্থা  মছহোয়দে জনয কে আসন সাংেছক্ষে আয়ি ? 

 


