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1. Who has termed Indian democracy as functioning anarchy? 

 ভারতীয় গণতন্ত্রকে কে ক্রিয়াশীল নৈরাজ্য বকল অখ্যাক্রয়ত েকরকেৈ? 

2. In his book ‘Political Order in Changing Societies’ Samuel P. Huntington introduced which approach to study 

of politics? 

 স্যামুকয়ল ক্রি হাক্রটিংটৈ তার ‘Political Order in Changing Societies’ গ্রকে রাজ্ৈীক্রত চচচ ার কোৈ দৃক্রিভক্রির সূ্চৈা েকরৈ? 

3. Who was the first to use the term secularization? 

 কস্ক্যযলারাইকজ্শৈ শব্দটি প্রথম কে বযবহার েকরৈ? 

4. In which article of the Indian Constitution is universal suffrage recognized? 

 ভারকতর স্িংক্রবধাকৈর কোৈ ধারায় স্াবচজ্ৈীৈ কভাটাক্রধোর স্বীেৃত হকয়কে ? 

5. Whom did A R Desai consider as the father of nation building in India? 

 এ আর কেশাই োকে ভারকতর জ্াক্রত গঠকৈর জ্ৈেরূকি গণয েকরকেৈ ? 

6. Who has considered communalism as an erroneous consciousness? 

 স্াম্প্রোক্রয়েতাকে এেটি ভ্রান্ত কচতৈা বকল  গণয েকরকেৈ কে ? 

7. Who has described India as Extremely federal? 

 ভারতকে অক্রতমাত্রায় যুক্তরাষ্ট্রীয় বকল আখ্যাক্রয়ত েকরকেৈ কে ? 

8. Who is the author of ‘The Success of Indian Democracy’? 

 ‘The Success of Indian Democracy’ গ্রন্থটির লেখক লক ? 
9. In which part of the Constitution has the President been given three types of emergency powers? 

 স্িংক্রবধাকৈর কোৈ অিংকশ রাষ্ট্রিক্রতকে ক্রতৈ ধরকৈর জ্রুরী ক্ষমতা অিচণ েকরকে ? 

10. What did Rajini Kothari and Morris Jones call the rotation of the party system centered on the Congress party? 

 েিংকগ্রস্ েলকে কেন্দ্র েকর েল্ বযবস্থার আবতচ ৈকে রজ্ৈী কোঠারী ও মক্ররস  কজ্ান্স  ক্রে ৈাকম আখ্যাক্রয়ত েকরকেৈ ? 

11. In which article is India described as a union of states? 

 ভারতকে রাজ্যস্মূকহর ইউক্রৈয়ৈ বকল বণচৈা েরা হকয়কে কোৈ ধারায় ? 

12. The Supreme Court has come up with the idea of the basic structure of the constitution in the context of which 

case? 

 সু্প্রীম কোটচ  স্িংক্রবধাকৈর কমৌল োঠাকমার ধারৈা উদ্ভাবৈ েকর কোৈ মামলার রায়োৈ প্রস্কি  ? 

13. What is the full form of PIL? 

 PIL - এর িুকরা েথাটি ক্রে?  

14. Which Indian state established the panchayat system first? 

 ভারকতর কোৈ রাজ্য প্রথম িঞ্চাকয়ত বযবস্থা প্রক্রতষ্ঠা েকর?  
15. When is the community development programme launched? 

 স্মক্রি উন্নয়ৈ েমচসূ্চী েকব চালু হয়? 

16. Where was the All India Women’s Conference established? 

 All India Women’s Conference প্রক্রতষ্ঠা হয় কোথায় ? 

17. Under whose leadership did the Khalistan movement intensify in the 1980s? 

 ১৯৮০ -র েশকে  োর কৈতৃকে খ্াক্রলস্থাৈ আকদালৈ তীব্র আোর ধারৈ েকর ? 

18. In which decade the International Women's Decade celebrated? 

 আন্তজ্চ াক্রতে ৈারী  েশে  কোৈ স্মকয় িাক্রলত হয় ? 

19. Who was the first woman member of Madras Legislative Council? 



 মাদ্রাজ্ কলক্রজ্স্কলটিভ োউক্রন্কলর প্রথম মক্রহলা স্েস্য কে ক্রেকলৈ ?  

20. Who published the first workers' magazine 'Deenbandhu' in Bombay? 

 কবাম্বাই শহকর শ্রক্রমেকের প্রথম িক্রত্রো ‘েীৈবনু্ধ’ প্রোশ েকরৈ কে ? 

21. Who was the first president of AITUC? 

 AITUC – এর প্রথম স্ভািক্রত কে ক্রেকলৈ? 

22. What was the main demand of the sharecroppers or sharecroppers in the Tebhaga movement? 

 কতভাগা আকদালকৈ ভাগচাষী বা বগচাোরকের মূল োবী ক্রে ক্রেল ? 

23. In which year was the National Human Rights Commission established? 

 কোৈ স্াকল জ্াতীয় মাৈবাক্রধোর েক্রমশৈ প্রক্রতষ্ঠা হয় ? 

24. In which state was the Silent Valley Movement organized? 

 স্াইকলট ভযাক্রল আকদালৈ কোৈ রাকজ্য স্িংগঠিত হকয়ক্রেল ? 

25. Who is called the father of social movement in India? 

 ভারকতর স্ামাক্রজ্ে আকদালকৈর জ্ৈে োকে বলা হয় ? 

26. Who founded the Samadharma Party? 

 স্মধমচ  িাটিচ  কে প্রক্রতষ্ঠা েকরৈ ? 

27. In which year the states of Jharkhand, Uttarakhand and Chhattisgarh were established? 

 কোৈ স্াকল ঝাড়খ্ণ্ড, উত্তরখ্ণ্ড ও  েক্রত্তশগড় রাজ্য প্রক্রতষ্ঠা হয় ? 

28. What is the purpose of the Kaka Kalelkar Commission? 

 কাকা কালেল কর কমিশন মক উলেলশে গঠন করা হয় ? 

29. Which constitutional amendment gave constitutional recognition to the Panchayat system in India? 

 কোৈ স্িংক্রবধাৈ স্িংকশাধৈীর মাধযকম ভারকত িঞ্চাকয়ত বযবস্থা স্ািংক্রবধাক্রৈে স্বীেৃক্রত িায় ? 

30. Which schedule of the Constitution includes three lists for the purpose of distribution of power between the 

Centre and the States? 

 সংমিধালনর লকান তপশীলে লকন্দ্র-রালযের িলধে ক্ষিতা িন্টলনর উলেলশে মতনটি তামেকা অন্তর্ভু ক্ত 
করা হলয়লে? 

 


