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1. The Directive Principles can be divided into how many main sub divisions ? 

নির্দে নিক মূলিীনিগুনল কিগুনল প্রধাি নিভাগগুনলর্ি নিভক্ত করা যের্ি পার্র ? 

2. The Indian Constitution protects the rights of the citizens. True or False. 

ভারিীয় সংনিধাি িাগনরকর্দর অনধকার রক্ষা কর্র। ঠিক িা ভুল। 
3. The Minimum Wages Act was enacted in ............ . 

িূূিিম মজনুর আইি কােেকর করা হর্য়নিল ..............। 
4. Social Justice is based in the idea of 

সামানজক নিচার্রর নভনি হল ..............। 

5. Write the full form of UDHR. 

ইউনিএইচআরএর সম্পূর্ে অর্েটি নলখুি । 

6. The Preamble to the Constitution amended in the year ............. . 

সংনিধার্ির প্রস্তািটি সংর্িানধি হয় কি সার্ল ? 

7. Fundamental Rights are divided into ............... . 

যমৌনলক অনধকারগুনল নিভক্ত ..............। 

8. Equality in matters of public employment provided in .............. . 

সরকারী কমেসংস্থার্ির যক্ষর্ে সমিা ..............। 

9. The Right against Exploitation comprises of ............... . 

যিাষর্এর নিরুর্ে অনধকার অন্তভুে ক্ত ..............। 

10. Reservation of seats forSCs, STs and women in Urban Local Bodies depicted in ........... 

Article. 

িগর স্থািীয় সংস্থায় িফনসনল জানি, িফনসনল উপজানি এিং মনহলার্দর জিূ আসি সংরক্ষর্ ........... 

ধারায় উনিনখি আর্ি। 
11. What is the full form of PIL ? 

নপআইএলএর পুর্রা অর্ে নক ? 

12. The main aim of Lok Adalat is .............. . 

যলাক আদালর্ির মূল লক্ষূ ..............। 

13. Which one is not considered as a ground for Divorce ? 

যকািটি নিিাহ নির্ের্দর নভনি নহসার্ি নির্িনচি হয়িা ? 

 



14. The Hindu Succession Act was enacted in ................ . 

নহনু্দ উিরানধকার আইি প্রর্ীি হর্য়নিল ..............। 

15. Under the Hindu Adoptions and Maintenance Act of 1956, who are eligible to claim 

maintenance? 

১৯৫৬ সার্লর নহনু্দ দিক ও রক্ষর্ার্িক্ষর্ আইর্ির অধীর্ি, োরা রক্ষর্ার্িক্ষর্র্র দানির্ি যোগূ 

16. Special Marriage Act enacted in the year 

নির্িষ নিিাহ আইি আইি প্রর্ীি হর্য়নিল ..............। 

17. As per the Convention on the Rights of the Child (CRC) which is not considered as child’s 

right. 

সন্তার্ির অনধকার সম্পনকে ি কির্ভিিি অিুোয়ী (নসআরনস) যকািটি সন্তার্ির অনধকার নহসার্ি নির্িনচি 

হয়িা  ? 

18. As per the JJ Act, 2000, the age of the child 

যজর্জ আইি, ২000 অিুসার্র সন্তার্ির িয়স হল ..............। 

19. The National Policy on Child Labour was formulated 

নিশুশ্রম সম্পনকে ি জািীয় িীনিমালা প্রর্য়ি করা হর্য়নিল..............। 

20. As per the MTP, Act,1971, termination of pregnancy between 12 and 20 weeks requires 

the opinion of ................ . 

এমটিনপ, আইি, ১৯৭১ অিুসার্র, ১২ যর্র্ক ২০ সপ্তার্হর মর্ধূ গভে ািস্থার অিসার্ির জিূ মিামি       

প্রর্য়াজি ..............। 

21. As per the Maternity Benefit Act, 2017 paid maternity leave provided to women 

employees is ............... . 

প্রসূনি সুনিধা আইি, ২০১৭ অিুোয়ী মনহলা কমেচারীর্দর মািৃত্বকালীি িুটি প্রদাি করা হর্য়র্ি ..............। 

22. The Indian Constitution, deals with the State’s role in providing social security to the 

aged in which Article ? 

ভারিীয় সংনিধার্ি িয়স্কর্দর সামানজক সুরক্ষা প্রদার্ির যক্ষর্ে রার্জূর ভূনমকা নিধোরর্ করা আর্ি যকাি 

ধারায় ? 

23. When Training of Rural Youth for Self-Employment (TRYSEM) was launched 

আত্ম-কমেসংস্থার্ির জিূ পিীেুিকর্দর প্রনিক্ষর্ (টিআরওয়াইএসএম) চালু করা হর্য়নিল কর্ি ? 

24. Disablement is the loss of the earning capacity resulting from injury caused to a 

workman by an accident. — True or False. 

প্রনিিন্ধকিা হ'ল দরু্েটিার কারর্র্ যকািও শ্রনমর্কর আর্ার্ির ফর্ল আর্য়র ক্ষমিা হ্রাস।—ঠিক িা ভুল। 
25. Write full form of STEP. 

যেপ-এর সম্পূর্ে অর্ে নলখিু। 



26. The Persons with Disabilities (Equal opportunity Protection of Rights and Full 

Participation) Act came into effect.............. . 

প্রনিিন্ধী িূনক্তর্দর (অনধকার্রর অনধকার সমাি সুর্োগ এিং সম্পূর্ে অংিগ্রহর্) আইি কােেকর হর্য়নিল  

......... সার্ল।  

27. One of the largest child intervention programme in the world is ............ . 

নির্ের এক িহৃিম নিশু হস্তর্ক্ষপ কােেক্রম হল ..............। 

28. The main aim of Self-Employed Women’s Association (SEWA) was .................. . 

স্ব-কমেসংস্থাি মনহলা সনমনি (SEWA) এর মূল লক্ষূ নিল ..............। 

29. Which organization is not work for development and protection of Child Rights ? 

যকাি সংস্থা নিশু অনধকার সংরক্ষর্ ও সুরক্ষার জিূ কাজ কর্রিা ? 

30. Which year was declared as the ‘Year for Empowerment of Women’ ? 

যকাি িির ‘িারীর ক্ষমিায়র্ির িির’ নহসার্ি যর্ানষি হর্য়নিল? 

 


