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1. ভারেতর �কান রাজ� �থম �লাকাযু� িনেয়াগ কেরেছ?
(A) মহারা�
(B)অ� �েদশ
(C) িবহার
(D) �করালা

2. রাজ� সভার �চয়ারম�ান �ক ?
(A) িবেরাধী দেলর �নতা
(B) রা� পিতর মেনানীত সদস�
(C) ভারেতর উপ রা�পিত
(D) উপ রা�পিতর মেনািনত সদস�

3. আইন �ণয়েনর জন� যু� তািলকায় অ�ভু� � িবষয় সংখ�া কত ?
(A) 4
(B) 47
(C) 5
(D) 57

Join Our  Telegram Channel CLICK HERE

4. ভারেতর সুি�ম �কােট�  িবচারেকর সংখ�া বাড়ােনার �মতা �ধুমা� কার আেছ ?

(A) ভারেতর রা�পিত
(B) �লাক সভা
(C) ভারেতর �ধান িবচারপিত
(D) আইন কিমশন

5. ভারেতর সংিবধােনর �কান ধারায় �ক� রাজ� �িলর মেধ� আিথ�ক সুপািরশ করার জন� অথ� কিমশন গঠেনর
সং�ান করা হেয়েছ?

(A) 245 ধারা
(B) 280 ধারা
(C) 356 ধারা
(D)370 ধারা

6. গণ পিরষেদর সভাপিত �ক িছেলন?
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(A) িভমরাও রামিজ আে�দকর
(B) চ�বত� রাজা �গাপাল চারী
(C) রােজ� �সাদ
(D) জওহরলাল �নেহ�

7. পাল�ােমে� অথ� িবল অনেুমাদেনর জন� নীেচর �কান� অপিরহায� নয় ?
(A) �লাক সভার অনেুমাদন
(B) অথ� ম�ীর অনেুমাদন
(C) রাজ� সভার অনেুমাদন
(D) এর �কােনা�ই নয়

8. �ভাট দােনর নণূ�তম বয়েস ভারেত 21 বছর �থেক কিমেয় 18 বছর করা হয় �কান দশেক ?
(A) 1960 এর দশেক
(B) 1970 এর দশেক
(C) 1980 এর দশেক
(D) 1990 এর দশেক
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9. িচনা পয�টক িহউেয়ন সাঙ কার শাসন কােল ভারেত এেসিছল?

(A) সম�ু ��
(B) অেশাক
(C) হষ� বধ�ন
(D) �থম �ল তু�া

10. ভারেতর �থম �ক �তীকী ম�ুা চাল ুকেরন ?

(A) ইলতুটিমস
(B) আলা উি�ন িখলজী
(C) মহ�দ িবন তুঘলক
(D) �শর শাহ সুির

11. তুঘলক বংেশর �শষ স�াট �ক িছেলন ?

(A) িফেরাজ শাহ তুঘলক
(B) সুলতান িগয়াস উ্দ �ীন তুঘলক ি�তীয়
(C) নািসর উ্দ�ীন মাহমদু
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(D) নসুরত শাহ

12. িশখ ��েদর �ক ��মিুখ িলিপর �চলন কেরিছেলন ?

(A) �� অন�েদব
(B) �� অমর দাস
(C) �� রামদাস
(D) �� অজু� ন �দব

13. বার �দৗিল সত�া�েহর (1928) �নতা �ক িছেলন ?
(A) সরদার ব�ভ ভাই প�ােটল
(B) মহা�া গা�ী
(C) িভটলভাই প�ােটল
(D) মহােদব �দশাই
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14. ইি�য়ান �নসন�াল আিম�র �থম কমা�ার �ক িছেলন?
(A) রাসিবহারী বসু
(B) �মাহন িসং
(C) সুভাষ চ� বসু
(D) িনর�ন িসং িগল

15. ব�ভভাই প�ােটল �ক ' সদ� ার ' উপািধ �ক িদেয়িছেলন ?
(A) চ�বত� রাজা �গাপাল চারী
(B) মহা�া গা�ী
(C) জওহরলাল �নেহ�
(D) মহ�দ আিল িজ�া
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