
POLITICAL SCIENCE . SEMESTER-II. DSC/ GE  

MODEL QUESTIONS PAPER  

 

 

1) ম োট কতজন সদসয ননয়ে গণপনিষদ গঠিত হ়ে ? সদসযযদি  যযয কতজন ননর্বোনিত আি কতজন  যনোনীত নিযেন? 

উত্তি: গণপনিষযদি ম োট সদসয নিে 389 জন এযদি  যযয 296 জন ননর্বোনিত এর্ং 93 জন  যনোনীত সদসয নিযেন। 

 
2) ভোিযতি সংনর্যোন িনিত ও গৃহীত হযত ম োট কত নদন স ়ে মেযগযি? 

উত্তি: সংনর্যোন িিনো ও গৃহীত হযত ম োট 2 র্িি 11  োস 17 নদন অর্বোৎ প্রো়ে নতন র্িি স ়ে মেযগযি। 

 

3) 1976 সোযে সম্পোনদত সংনর্যোযনি 42 ত  সংয োযনীি দ্বোিো ভোিতী়ে সংনর্যোযনি প্রস্তোর্নো নক নক পনির্তব ন হয়েযি? 

উত্তি: 1976 সোযেি 42 ত  সংয োযযনি  োযযয  ভোিতী়ে সংনর্যোযনি প্রস্তোর্নো়ে 'স োজতোনিক ' 'য বননিযপক্ষ' , ' জোতী়ে 

সংহনত' প্রভৃনতি কর্ো অন্তভভব ক্ত হয়েযি। 

 
4) ভোিতী়ে সংনর্যোযনি 17 নম্বি যোিো়ে নক র্েো হয়েযি? 

উত্তি: ভোিতী়ে সংনর্যোযনি 17 নম্বি যোিো়ে অসৃ্প যতোি নর্যেোপ সোযন কিো হয়েযি এর্ং অসৃ্প যতোি আিিণ নননষদ্ধ কিো হয়েযি। 
1955 সোযেি পোেবোয ন্ট অসৃ্প যতো সংক্রোন্ত অপিোয আইন পোস কযি অসৃ্প যতো আিিযণি জনয প্রয়েোজনী়ে দণ্ডদোযনি র্যর্স্থো 

কযিযি। 

 

5) ম ৌনেক অনযকোি র্ের্ৎ কিোি উযেয য নক নক মেখ জোনি কিো মেযত পোযি? 

উত্তি: ম ৌনেক অনযকোি র্ের্ৎ কিোি উযেয য ভোিতী়ে সংনর্যোযন পোাঁ ি প্রকোি মেখ জোনি কিোি কর্ো উযেখ আযি 1) র্ন্দী 

প্রতযক্ষীকিণ 2) পি োযদ  3) প্রনতয োয 4 )অনযকোি পৃচ্ছো 5) উৎযপ্রষণ। 

 
6) র্ন্দী প্রতযক্ষীকিণ র্েযত কী মর্োয ো? 

উত্তি: র্ন্দী প্রতযক্ষীকিণ এি ইংযিনজ প্রনত ব্দ 'Heaveas Corpus'একটি েযোটিন  ব্দ েোি অর্ব হযেো স িীযি হোনজি কিো। 

মকোন র্যনক্তযক আটক কিো হযে উক্ত র্যনক্ত র্ো তোি মকউ আদোেযতি ননকট আযর্দন জোনোযে আদোেত আটক র্যনক্তযক এর্ং 

আটককোিী কতৃব পক্ষযক আদোেযত হোনজি হযত ননযদব   মদ়ে এর্ং আটক মর্আইনন হযে সংনিষ্ট র্যনক্তযক  ভনক্তি আযদ  মদ়ে। 
সভনপ্র যকোটব  এর্ং হোইযকোযটব  ের্োক্রয  32 এর্ং 226 নং যোিো র্যে এই মেখ জোনি কিযত পোযি। 

 
7) ভোিযতি িোষ্ট্রপনত পযদ ননর্বোনিত হও়েোি জনয নক নক মেোগযতো প্রয়েোজন? 

উত্তি: িোষ্ট্রপনত হযত হযে প্রোর্ীযক 1) ভোিযতি নোগনিক হযত হযর্ 2) নযযনত  35 র্িি র়্েস্ক হযত হযর্ 3) মেোকসভোি সদসয 

হও়েোি মেোগযতো সম্পন্ন হযত হযর্ 4) মকোন সিকোনি েোভজনক পযদ র্োকো িেযর্ নো 5) তোি  যনোন়েনপত্র 50 জন ননর্বোিক দ্বোিো 

প্রস্তোনর্ত এর্ং 50 জন ননর্বোিক দ্বোিো স নর্বত হযত হযর্। 

 

 

 



8) পযকট মভযটো র্েযত নক মর্ো ো়ে?  

উত্তি: অর্বনর্ে ও সংনর্যোন সংয োযন সংক্রোন্ত নর্ে িোডো মকোন নর্ে িোষ্টপনতি কোযি মপ্রনিত হযে নতনন সম্মনত নো নদয়ে র্ো 

পভননর্বযর্িনোি জনয পোেবোয যন্ট মেিত নো পোঠিয়ে অনননদব ষ্টকোযেি জনয নর্েটিযক আটযক িোখযত পোযিন এযকই র্যে পযকট মভযটো। 

 
9) নকযিন কযোনর্যনট নক? 

উত্তি: সোযোিণত মদখো েো়ে প্রযোন িী তোাঁ ি কযোনর্যনযটি সদসযযদি  যযয 2/3 জযনি সযে মর্ন  ঘননষ্ঠতো র্জো়ে িোযখন এর্ং তোযদি 

সযে পিো  ব কযি েোর্তী়ে নসদ্ধোন্ত গ্রহণ ও সিকোনি কোেবোর্েী পনিিোেনো কযিন। 

 
10) িোষ্ট্রপনতি জরুনি অর্স্থো সংক্রোন্ত ক্ষ তো ক়ে প্রকোি এর্ং নক নক? 

উত্তি: সংনর্যোন অনভসোযি িোষ্ট্রপনত নতন যিযনি জরুনি অর্স্থো জোনি কিযত পোযিন 1) জোতী়ে জরুনি অর্স্থো 2 )িোযজযি  োসনতোনিক 

অিেোর্স্থো মঘোষণো 3)আনর্বক জরুনি অর্স্থো। 

 


