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উ�র সহ gk ��| gk competition question
1.কারণ ভারেতর সংসদেক সাব�েভৗম সং�া িহেসেব গণ� করা যায় না

এ� �ধুমা� সংিবধান �ারা �কে�র হােত অিপ�ত িবষয়�িলর উপর আইন �ণয়ন করেত পাের৷
এ� সংিবধান �ারা িনধ�ািরত সীমার মেধ� কাজ করেত হেব
সংিবধােনর িবধান ল�ন করেল সুি�ম �কাট� সংসদ কতৃ� ক পাসকৃত আইনেক অসাংিবধািনক বেল
�ঘাষণা করেত পাের।

উপেরর সব�েলা

2. পাল�ােমে�র এক� আইেনর মাধ�েম লা�ািডভ, িমিনকয় এবং আিমনিদিভ �ীপপুে�র নাম
পিরবত� ন কের লা�া�ীপ করা হয়।
1970
1971
1972

1973

3.রাজ�সভার সদস�রা িনব�ািচত হন-
জনগণ
সংসদ
আইনসভার িনব�ািচত সদস�রা
আইন পিরষেদর িনব�ািচত সদস�

4. প�ােয়েতর সদস�রা হেলন-
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�জলা কম�কত� া কতৃ� ক মেনানীত
িনজ িনজ আ�িলক িনব�াচনী এলাকার িনব�াচকম�লী
রােজ�র �ানীয় �-সরকার ম�ী মেনানীত
�ক উ�য়ন সং�া �ারা মেনানীত

5. এক� িনব�াচনী িপ�শেনর িস�া� �নওয়ার �মতা ন��

সংসদ
সেব�া� আদালত

উ� আদালত
িনব�াচন কিমশন

6. বত� মান �লাকসভা হল

14 তম �লাকসভা
15 তম �লাকসভা
16 তম �লাকসভা

17 তম �লাকসভা

7.ভারেতর সংসদ অবিশ� �মতা ব�বহার করেত পাের

সব সমেয়
�ধুমা� জাতীয় জ�ির অব�ার সময়
জাতীয় জ�ির অব�ার পাশাপািশ সাংিবধািনক জ�ির অব�ার পাশাপািশ এক� রােজ�
উপেরর �কউই না

8.�লাকসভার সদস�রা এক� �ময়ােদর জন� পেদ অিধি�ত হন

4 বছর

5 বছর
6 বছর
3 বছর

9.সংসদ িবিভ� উপােয় ম�ী পিরষদ, �কৃত িনব�াহীর উপর িনয়�ণ �েয়াগ কের। নীেচর �কান�
িনব�াহীর উপর িনয়�েণর প�িত িহসােব ভুলভােব তািলকাভু� করা হেয়েছ?
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স�ূরক ��
�িগত গিত

উপেরর �কউই না

10.সুি�ম �কাট�  এবং/অথবা হাইেকাট�  �ারা �াথ�না করা এবং জাির করা �যেত পাের এমন িরেটর সংখ�া

3
4

5
6


