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সংবিপ্ত উত্তর বিবত্তক প্রশ্নািলী 
1. কবে ককউো সংকট দদখা দদয়? 
2. ের্তমাবন দ াট কনরবেক্ষ আবদালবনর এককট প্রাসকিকর্া উবেখ কর। 
3. দদর্াাঁর্ কী? 
4. চাকচতল দকান সাবল ফুলটন েকৃ্তর্া কদবয়কিবলন। 
5. WTO -এর েুবরা নাম কী? 
6. ঠান্ডা লডাই ো স্নায়ুযুদ্ধ কী? 
7. কেশ্বায়ন ধারণাকট দকন্দ্রীয় কেষয় কী? 
8. NATO দকান মহাসাগবর র্ীরের্তী রাষ্ট্রগুকলবক কনবয় গকঠর্? 
9. ভারবর্ েররাষ্ট্রনীকর্র মূল কভকি কী? 
10. 'কেশ্বায়ন হবলা েুাঁক োবদর এক ধরবনর কেবেষরূে।' উকক্তকট কার? 
11. ের্তমাবন দ াট কনরবেক্ষ আবদালবনর সদসয সংখযা কর্? 
12. কূটনীকর্ কাবক েবল? 
13. NIEO কথার অথত কী? 
14. সকিকলর্  াকর্েুঞ্জ কবে প্রকর্কির্ হয়? 
15. সাবকতর প্রথম সভােকর্ নাম কী? 
16. ক্ষমর্া ও প্রভাবের মবধয োথতকয কী? 
17. কর্ সাবল োদুং সবিলন অনুকির্ হয়? 
18. দকান দপ্রক্ষােবট দ াটকনরবেক্ষ আবদালন গবড ওবঠ? 
19. 'কবমকন' -এর মূল উবেেয কক কিল? 
20. মুখ  ার্ীয় স্বাথত েলবর্ কক দোঝ? 
21. দলাক আদালবর্র দুকট উেবযাকগর্া উবেখ কর। 
22. 'দকক্ষণ-দকক্ষণ সহবযাকগর্া' েলবর্ রু্কম কক দোঝ? 
23. কেশ্বায়ন দকান র্বের উের কভকি কবর গবড উবঠবি। 
24. দেবরবরাইকা েলবর্ কক দোঝ? 
25. 'কুয-বদর্া' কী? 
26. UNESCO  াকর্েুবঞ্জর দকান েকরষবদর কেবেষজ্ঞ সংস্থা কহবসবে কা  কবর? 
27. েঞ্চেীল নীকর্ কাবদর মবধয স্বাক্ষকরর্ হয়? 
28. কমনওবয়লথ কী? 
29. সাধারণ সভার োকষতক অকধবেেন কবে েবস? 
30. কফসা -এর েুবরা নাম কী? 
31. গযাট কী? 
32. কনরােিা েকরষবদর স্থায়ী সদসযবদর কভবটা প্রদান ক্ষমর্ার অথত কী? 
33. সকিকলর্  াকর্েুবঞ্জর কমকলটাকর স্টাফ ককমকটর প্রধান কা  কী? 
34. অথতননকর্ক ও সামাক ক েকরষবদর এককট কেবেষজ্ঞ সংস্থার নাম দলখ। 
35. সাবকতর এককট সীমােদ্ধর্া উবেখ কর। 
36. ভারবর্র েররাষ্ট্রনীকর্র প্রধান স্তম্ভ কী? 



37. সাবকতর এককট উবেেয উবেখ কর। 
38. মহাসকচে দক? 
39. সকিকলর্  াকর্েুবঞ্জর সদসযেদ ককভাবে অ তন করা যায়? 
40. দ াট কনরবেক্ষর্া মর্াদেত দকান ভারর্ীয় রাষ্ট্রবনর্ার মকস্তষ্ক প্রসূর্? 
41. আন্ত তাকর্ক কেচারালবয়র কেচারকবদর কাযতকাবলর দময়াদ কর্ েির? 
42. ভারবর্র েররাষ্ট্রনীকর্র দযবকাবনা এককট বেকেষ্ট্য দলখ। 
43. সকিকলর্  াকর্েুবঞ্জর অথতননকর্ক ও সামাক ক েকরষবদর এককট কা  উবেখ কবরা। 
44. 'কনরে কূটনীকর্' েলবর্ কী দোঝ? 
45. কনরােিা েকরষবদর স্থায়ী সদসযবদর দদওয়া কভবটা প্রদান ক্ষমর্ার অথত কী? 
46. '১২৩'চুকক্ত কী? 
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47. আন্ত তাকর্ক কেচারালয় দকাথায় অেকস্থর্? 
48. সাধারণ সভার োকষতক অকধবেেন কবে েবস? 
49. েররাষ্ট্রনীকর্র সংজ্ঞা দাও। 
50. NIEO কথার অথত কী? 
51. দকান ঘটনােলীর েকরণকর্ হল আধুকনক রাষ্ট্রেযেস্থা? 
52. সকিকলর্  াকর্েুঞ্জ দথবক দকান সদসয রাষ্ট্রবক ককভাবে অেসারণ করা যায়। 
53.  াকর্েুবঞ্জর মহাসকচে কর্ েিবরর  নয কনেতাকচর্ হন? 
54. মাকতসোবদর দমৌকলক নীকর্ ো সূত্র গুকল কক কক? 
55. আন্ত তাকর্ক কেচারালবয়র উবেেয কী? 
56. কনরােিা েকরষবদর অস্থায়ী সদসযরা দকাথা দথবক কনেতাকচর্ হবে? 
57. 'দর্বহরান' দঘাষনা কী? 
58. 'মবকা' দঘাষণা কী? 
59. সাকত প্রকর্িার েযাোবর োককস্তান ভারবর্র ভূকমকা দক কক েবল আখযা কবরকিল? 
60. SARRC -এর েুবরা কথাকট দলখ। 
61. কেশ্বেযাংক ককভাবে গকঠর্? 
62. সাধারণ সভাবক 'কেবশ্বর নাগকরক সভা' েলা হয় দকন? 
63. 'মবকা' দঘাষনা কী? 
64. ককফ আন্নান দকান সমবয়র  নয মহাসকচে হন? 
65.  াকর্েুবঞ্জর সনদ ককভাবে সংবোধন করা হয়? 
66. সাবকতর সনবদ কয়কট ধারা আবি? 
67. উদার নীকর্োদ -এর মুখয প্রেক্তা কারা? 
68.  াকর্েুবঞ্জর প্রস্তােনার অন্তভুতক্ত এককট লক্ষয কী? 
69.  ার্ীয় রাষ্ট্র র্বের উদ্ভে কবে হয়? 
70.  াকর্েুবঞ্জর সনদ ককভাবে সংবোধন করা হয়? 
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71. কস.কট.কে.কট এর েুবরা নাম কী? 
72. আন্ত তাকর্ক রা নীকর্বর্ কিবমরুকরবণর উদ্ভবের সময়কাল কচকির্ কর। 
73. সাবকতর দযবকাবনা চারকট সদসয রাবষ্ট্রর নাম দলখ? 
74. সকিকলর্  াকর্েুবঞ্জর কমকলটাকর স্টাফ ককমকটর প্রধান কা  কী? 
75. UNESCO -র দকন্দ্রীয় কাযতালয় দকাথায় অেকস্থর্? 
76. সকিকলর্  াকর্েুবঞ্জ কারা সদসয হবর্ োবর? 
77.  াকর্েুবঞ্জর ের্তমান সদসয রাবষ্ট্রর সংখযা কর্? 
78. আইনসভার দুকট কা  দলবখা। 
79. এককক্ষ কেকেষ্ট্ আইনসভা আবি দকান দদবে? 
80. গান্ধী ী রাষ্ট্রবক দকন ভবয়র দচাবখ দদবখবিন? 
81. 'কেপ্লে ও কহংসার' মবধয সম্পকত কী? 
82. োলতাবমবের উভয় কবক্ষর যুগ্ম অকধবেেবন কখন অনুকির্ হয়? 
83. 'আধা-কেচারকেভাগীয়' কা  কাবক েবল? 
84. "কেচারকেভাগ িাডা সভয রাবষ্ট্রর কল্পনা করা যায় না।"— কার উকক্ত? 
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85. ক্ষমর্াস্বর্ন্ত্রীকরণ নীকর্ সম্পবকত সমা র্ন্ত্রোদীরা কক েবলন? 
86. আইন কেভাবগর ক্ষমর্া হ্রাস োওয়ার এককট কারণ দাও। 
87. যুক্তরাষ্ট্রীয় েযেস্থায় কিকক্ষকেকেষ্ট্ আইনসভা অেকরহাযত দকন? 
88. কিকক্ষকেকেষ্ট্ আইনসভার কেেবক্ষ এককট যুকক্ত দদখাও। 
89. কেচার কেভাগ ককভাবে দমৌকলক অকধকাবরর রক্ষাকর্তা কহবসবে কা  কবর? 
90. কেচার কেভাবগর স্বাধীনর্ার এককট প্রবয়া নীয়র্া উবেখ কর। 
91. অকেতর্ ক্ষমর্া প্রসূর্ আইন কাবক েবল। 
92. গান্ধী ীর মর্াদবেতর এককট উৎবসর নাম দলখ? 
93. গান্ধী ীর ভাষায় সবেতাদবয়র অথত কক? 
94. আমলা কাবদর েলা হয়? 
95. কিকক্ষকেকেষ্ট্ আইনসভা ককভাবে রা ননকর্ক কেক্ষার কেস্তার ঘটায়? 
96. নাৎকসোবদর কভকি কী? 
97. এককক্ষকেকেষ্ট্ আইনসভার কেেবক্ষ এককট যুকক্ত দদখাও। 
98. সেতহারা একনায়কর্ন্ত্র েলবর্ কী দোঝ? 
99. দক কেশ্বোকন্তবক কােুরুবষর স্বপ্ন েবলবিন? 
100. একক েকরচালক ও েহু েকরচালক কেকেষ্ট্ োসবকর মবধয এককট োথতকয দলখ। 
101. রা য কেধানসভার দুকট প্রধান কা  উবেখ কবরা। 
102. প্র ার্াকন্ত্রক সরকার কাবক েবল? 
103. রা ননকর্ক প্রোসক েলবর্ কী দোঝ? 
104. ভারবর্র উেরাষ্ট্রেকর্র প্রধান কা  কী? 
105. দলাকসভা ককভাবে োসন কেভাগবক কনয়ন্ত্রণ কবর? 
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106. সংখযালঘু সরকার েলবর্ কী দোঝ ? 
107. দলাকসভা ও রা যসভার সদসযবদর স্বাভাকেক কাযতকাবলর দময়াদ উবেখ কর। 
108. সাধারণ কেল দকান সভায় োে হয়? 
109. মুখযসকচেবক মুখযমন্ত্রীর 'কির্ীয় সিা' েলা হয় দকন? 
110. রা যোবলর দস্বচ্ছাধীন ক্ষমর্া েলবর্ কী দোঝায়? 
111. ভারবর্র রাষ্ট্রেকর্ অেসারণ েদ্ধকর্কটর নাম কী? 
112. সরকাবরর দকান োখা অকডতনযান্স  াকর কবর? 
113. রা য কেধানসভার অথত সংক্রান্ত ক্ষমর্া গুকল উবেখ কর। 
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114. দকান েকরকস্থকর্বর্ দলাকসভার দময়াদ োডাবনা যায়? 
115. রা যোবলর দস্বচ্ছাধীন ক্ষমর্া েলবর্ কী দোঝায়? 
116. ভারবর্র দকন্দ্রীয় মকন্ত্রসভা দযৌথভাবে োলতাবমবের দকান কবক্ষর কাবি দায়েদ্ধ থাবক? 
117. রাষ্ট্রেকর্ দলাকসভার কর্  ন সদসযবক মবনানীর্ করবর্? 
118. োলতাবমবের উভয় কবক্ষর যুগ্ম অকধবেেন কখন অনুকির্ হয়? 
119. োলতাবমবের কনম্নকক্ষ ও উচ্চকবক্ষর নাম কী? 
120. ভারবর্ অখন্ড কেচার েযেস্থা েলবর্ কক দোঝ? 
121. ভারর্ীয় প্রোসবনর দকন্দ্রকেদু দকানকট? 
122. ভারবর্র প্রধানমন্ত্রীবক দক কনবয়াগ কবরন? 
123. সরকাবরর ক-কট কেভাগ ও কী কী? 
124. রা যসভা গঠবনর মূলনীকর্ কী? 
125. মকন্ত্রসভা আইনসভার দকান েযেস্থায় দাকয়ত্বেীল থাবক? 
126. কত্রেঙু্ক দলাকসভা েলবর্ কক দোঝ? 
127. হাইবকাটত ককভাবে গকঠর্ হয়? 
128. প্র ার্াকন্ত্রক সরকার কাবক েবল? 
129. রাষ্ট্রেকর্র দভবটা ক্ষমর্া েলবর্ কী দোঝ? একট কর্ প্রকাবরর হয়? 
130. ভারবর্র হাইবকাটতগুকলর রা য োসন কেভাগবক কক েরামেত দান করার অকধকার আবি? 
131. সুকপ্রম দকাবটতর প্রধান কেচারেকর্ ককভাবে কনযুক্ত হন? 
132. দলাকসভা ককভাবে গকঠর্ হয়? 
133. সুকপ্রমবকাবটতর কেচারেকর্বদর েদচুযর্ করা কক সম্ভে? 
134. কিকক্ষকেকেষ্ট্ আইনসভার উচ্চকক্ষবক অগনর্াকন্ত্রক কক্ষ েবল সমাবলাচনা করা হয় দকন? 
135. রাব যর সকচোলবয়র েীবষত দক? 
136. কনয়মর্াকন্ত্রক রা র্ন্ত্র কাবক েবল? 
137. আইনসভার প্রধান অথতননকর্ক ক্ষমর্া কী? 
138. ভারবর্র প্রধানমন্ত্রী েবদর রাষ্ট্রেকর্করণ েলবর্ কী দোঝ? 
139. আইনসভার সােতবভৌমত্ব েলবর্ কী দোঝ? 
140. ভারবর্র প্রধানমন্ত্রী েবদর রাষ্ট্রেকর্করণ েলবর্ কক দোঝ? 
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141. মকন্ত্রসভার দযৌথ দাকয়ত্ব েলবর্ কী দোঝায়? 
142. ভারবর্র দমৌকলক অকধকার েলেৎ করার  নয দুকট দলখবকর নাম উবেখ কবরা। 
143. ভারবর্র রাষ্ট্রেকর্ দক ককভাবে অেসারণ করা হয়? 
144. মুলর্কে প্রস্তাে কাবক েবল? 
145. কেচার কেভাবগর স্বাধীনর্ার এককট প্রবয়া নীয়র্া উবেখ কবরা। 
146. দকন্দ্রীয় মকন্ত্রসভা কার কাবি দায়েদ্ধ থাবক? 
147. সুকপ্রম দকাবটতর কেচারেকর্র েদপ্রাথতীর দুকট দযাগযর্া কনবদতে কর। 
148. হাইবকাটতগুকলর মূল এলাকা কী? 
149. রা ননকর্ক প্রোসক েলবর্ কী দোঝ? 
150. দলাক আদালবর্র দুকট উেবযাকগর্া উবেখ কর। 
151. ভারবর্র অিরাব যর মুখযমন্ত্রী দক কনবয়াগ কবরন? 
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152. সংসদীয় োসন েযেস্থায় আইনসভার িারা োসন কেভাগবক কনয়ন্ত্রবণর এককট উোয় দলখ। 
153. আইন কেভাবগর ক্ষমর্া হ্রাস োওয়ার এককট কারণ দলখ। 
154. একক েকরচালক ও েহু েকরচালক কেকেষ্ট্ োসবকর মবধয এককট োথতকয দলখ। 
155. গ্রাম সভার গুরুত্বেূণত কা  কী? 
156. দেৌরসভার দুকট আেকেযক কা  উবেখ কর। 
157. েকিমেবির দেৌরসভার আবয়র দুকট উৎস কী? 
158. গ্রাম েঞ্চাবয়বর্র দুকট প্রধান কা  উবেখ কবরা। 
159. গ্রাম েঞ্চাবয়বর্র আবয়র দুকট প্রধান উৎস দলখ। 
160. েঞ্চাবয়র্ সকমকর্র দুকট প্রধান কা  উবেখ কর। 
161. েকিমেবির কেধান েকরষবদর কেলুকি কবে হয়? 
162. দ লা েকরষবদর দুকট প্রধান আবয়র উৎস দলখ। 
163. ব্লক উন্নয়ন আকধকাকরক এর দুকট প্রধান কা  উবেখ কবরা। 
164. ওয়াডত ককমকট ককভাবে গকঠর্ হয়? 
165. সংকেধাবনর ৭৩র্ম সংবোধবন গৃহীর্ েঞ্চাবয়র্ েযেস্থার দুকট প্রধান েকরের্তবনর উবেখ কবরা। 
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বিশ্লেষণধর্মী উত্তরবিবত্তক প্রশ্নািলী 

1. ঠান্ডা লডাইবয় অেসাবনর কারণগুকল কক কক? 
2. আন্ত তাকর্ক োকন্ত ও কনরােিা রক্ষায় কনরােিা েকরষবদর ভূকমকার কেেরণ দাও। 
3. সাকত -এর েীষত সবিলবন গৃহীর্ প্রস্তাে সমূবহর সংকক্ষি কেেরণ দাও। 
4. আধুকনক রাবষ্ট্র আইনসভার ভূকমকা ও কাযতােলী আবলাচনা কর। 
5. আধুকনক রাবষ্ট্র কেচার কেভাবগর ভূকমকা ও কাযতােলী আবলাচনা কর। 
6. ক্ষমর্াস্বর্ন্ত্রীকরণ নীকর্র েবক্ষ ও কেেবক্ষ যুকক্তগুকল কেবেষণ কর। 
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7. কিকক্ষকেকেষ্ট্ আইনসভার েবক্ষ ও কেেবক্ষ যুকক্ত দাও। 
8. কির্ীয় কবক্ষর প্রবয়া নীয়র্া েবক্ষ ও কেেবক্ষ যুকক্ত দাও 
9. োসন কেভাবগর স্থায়ী অংবের অথত কক? োসন কেভাবগর স্থায়ী অংবের কাযতােলী ও গুরুত্ব আবলাচনা কর। 
10. রাবষ্ট্রর প্রকৃকর্ সম্পককতর্ উদারননকর্ক মাকতসীয় দৃকষ্ট্ভকির রু্লনামূলক আবলাচনা কর। 
11. ভারবর্র রাষ্ট্রেকর্ কনেতাচন েদ্ধকর্ আবলাচনা কর। 
12. রা য কেধান েকরষবদর গঠন, ক্ষমর্া ও কাযতােলী আবলাচনা কর। 
13. কেচারকেভাবগর স্বাধীনর্ার ের্তােলী কেবেষণ কর। অথো, কেচারেযেস্থার কনরবেক্ষর্া ককভাবে রক্ষা করা যায়? রা য 

কেধানসভার কিকাবরর কাযতােলী আবলাচনা কর। 
14. ভারর্ীয় কেচারেযেস্থার মূল বেকেষ্ট্য গুকল েযাখযা কর। 
15. ভারবর্র প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমর্া ও কাযতােলী আবলাচনা কর। 
16. েকিমেবির গ্রাম েঞ্চাবয়বর্র গঠন এেং ক্ষমর্া ও কাযতােলীর কেেরণ দাও। 
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