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1. Which is related to the evolution of the liberal theory of local-self government? 
 স্থানীয় স্বশাসিত িরকার িম্পসকি ত উদারননসতক তত্ত্বের সিিতি ত্ত্বনর িত্ত্বে ককানটি যুক্ত ? 

2. Which is correct about development economics? 

 উন্নয়ন অর্িনীসত িম্পত্ত্বকি  ককানটি িঠিক? 

3. What is not related to Growth-Coalition theory? 
 Growth-Coalition র িত্ত্বে ককানটি যুক্ত নয়? 

4. Which is not a merit of decentralisation? 

 ককানটি সিত্ত্বকন্দ্রীকরত্ত্বের িুসিধা নয় ? 

5. Who is the editor of the book, 'Political Parties and Linkage'? 
 কক 'পসিটিকযাি পাটিি জ এন্ড সিিংত্ত্বকজ ' িইটির িম্পাদক? 

6. What does 'Downsizing of Government' mean? 

 ডাউন িাইসজঙ অফ গভনিত্ত্বেন্ট ' িিত্ত্বত সক কিাঝায় ? 

7. Which ideology considers the local-self government as a site for class struggle at the local level? 

 ককান েতাদত্ত্বশির েত্ত্বত স্থানীয় স্বশাসিত িরকার হি স্থানীয় স্তত্ত্বর কেেী িিংগ্রাত্ত্বের পসরির ? 

8. Who represents the post communist state of Russia? 

 কক কসেউসনস্ট-পরিতী রাসশয়ার রাষ্ট্রত্ত্বক প্রসতসনসধত্ব কত্ত্বর ? 

9. In which type of political system local governments enjoy autonomy? 

 ককান ধরত্ত্বনর রাজননসতক িযিস্থায় স্থানীয় িরকারিেূহ স্বাতন্ত্র্য কভাগ কত্ত্বর ? 

10. Which country is related to' Local Government Act', 1888? 

 কিাকাি গভনিত্ত্বেন্ট এক্ট, ১৯৮৮ র িত্ত্বে ককান কদশ িম্পসকি ত ? 

11. Special Districts' are found in which country? 

 কেশাি সডসিক্টি ' ককান কদত্ত্বশ কদখত্ত্বত পাওয়া যায় ? 

12. With which country 'Prefects' are associated? 
 সপ্রত্ত্বফক্টি ' ককান কদত্ত্বশর িত্ত্বে যুক্ত ? 

13. Who think that the local government function cannot be viewed merely in technical terms of 
efficiency? 

 কারা েত্ত্বন কত্ত্বরন কয স্থানীয় িরকাত্ত্বরর কাজত্ত্বক ককিিোত্র দক্ষতা নােক প্রযুসক্তক ভাষায় কদখা যায় না ?  

14. Which is a form of administrative decentralisation? 

 ককানটি প্রশািসনক সিত্ত্বকন্দ্রীকরত্ত্বের একটি রূপ ? 

15. Which constitutional amendment act of India has constitutionally recognised the rural local-self 
government?  

 ভারতিত্ত্বষির ককান িিংসিধান িিংত্ত্বশাধনী আইন গ্রােীে স্থানীয় স্বশাসিত িরকারত্ত্বক িািংসিধাসনক স্বীকৃসত 

সদত্ত্বয়ত্ত্বে ? 

16. What is meant by an 'Administrator State'? 
 প্রশািসনক রাষ্ট্র ' িিত্ত্বত সক কিাঝায় ? 

17. What is true about local-self government? 

 স্থানীয় স্বশাসিত িরকার িম্পত্ত্বকি  ককানটি ঠিক ? 

18. Who is the author of the book, 'Local Government in India'? 
 কিাকাি গভনিত্ত্বেন্ট ইন ইসন্ডয়া ' িইটির কিখক কক ? 

19. Which is not a feature of 'good governance'? 

 ককানটি 'িুশািন' এর বিসশষ্ট নয় ? 

20. Who is related to the concept 'good governance'? 
 িুশািন' এর ধারোর িত্ত্বে কক যুক্ত   

21. What does the term 'landers' stand for in Germany? 

 জােিাসনত্ত্বত 'িযান্ডািি ' িিত্ত্বত সক কিাঝায় ? 

22. Which is not an agent of linkage politics? 

 ককানটি িিংত্ত্বযাগ রাজনীসতর োধযে নয়?  



23. By what name is the local government in France known? 
 ফ্রাত্ত্বের স্থানীয় িরকার সক নাত্ত্বে পসরসিত ? 

24. Which is linked to taxation? 

 কত্ত্বরর িত্ত্বে ককানটি যুক্ত? 

25. Which is not a non-tax revenue? 
 ককানটি অ-কর রাজস্ব নয় ? 

26. Which country is linked to the concept of 'double devolution'? 

 ককান কদশ 'সিগুন ক্ষেতা-হস্তান্তর' ধারোর িত্ত্বে যুক্ত? 

27. Which is a municipal revenue? 
 ককানটি পুর রাজস্ব ? 

28. Which is a user charge? 

 ককানটি িযিহারকারী েূিয? 

29. What is the economic benefit of decentralisation? 

 সিত্ত্বকন্দ্রীকরত্ত্বের অর্িননসতক িুসিধা ককানটি ? 

30. In which country are 'Autonomous Regions'  found? 

 অত্ত্ব াত্ত্বনাোি সরসজওনি ' ককান কদত্ত্বশ কদখা যায় ? 

 


