
বিষয়:প ৌরনীবি ও সুশাসন ১ম  ত্র

অধ্যায়:৭ম, সরকার কাঠামমা

একাদশ পেবির ক্লাস পেস্ট/টেউমোবরয়াল  রীক্ষা-০২

শহীদ এ.এইচ.এম.কামারুজ্জামান সরকাবর বিবি কমলজ, রাজশাহী। পমাছাম্মৎ লায়লািুন নাহার

প্রভাষক,রাষ্ট্রবিজ্ঞান

পমািাইল নং: ০১৭১৬৩৮৫৯১৫

সময়:৪০ বমবনে
 ূি ণমান:২০

িহুবনি ণাচবন প্রশ্ন ১০

১।গিিন্ত্র সম্পমকণ সি ণাম ক্ষা জনবপ্রয় সংগাটে পক প্রদান কমরমছন ?
(ক)পনলসন মযামেলা (খ)অধ্যা ক বসবল
(গ)আব্রাহাম বলংকন (ঘ)অধ্যা ক িাইবস

২।বিক শব্দ Demos – এরঅর্ ণকী?
(ক)জনগি (খ)শাসন

(গ)ক্ষমিা (ঘ)গিিন্ত্র

৩।গিিমন্ত্র ক্ষমিার উৎস-

(ক)রাষ্ট্র বি (খ)প্রধ্ানমন্ত্রী

(গ)জনগি (ঘ)আইনসভা

৪।’এক জাবি,এক পদশ,এক পনিা’ – এটে পকান সরকামরর আদশ ণ?
(ক)গিিন্ত্র (খ)রাজিন্ত্র
(গ)সমাজিন্ত্র (ঘ)একনায়কিন্ত্র

৫। সংসদীয় সরকামর সরকারপ্রধ্ান পক?

(ক)রাষ্ট্র বি (খ)প্রধ্ানমন্ত্রী

(গ)স্পিকার (ঘ)চীফ হুই 

“কমরানা ভাইরাস পমাকামিলায়আমরা সিাই ঘমর র্াবক”



৬।পকান সরকামররআইনসভা সাি ণমভৌম?

(ক)মবন্ত্র বরষদ শাবসি (খ)রাষ্ট্র বি শাবসি

(গ)একনায়কিাবন্ত্রক (ঘ)রাজিাবন্ত্রক

৭।’পফাময়িাস’ শমব্দর অর্ ণকী?

(ক)যুদ্ধ-বিিহ (খ)শাবি

(গ)বমলন/সবি (ঘ)সহমযাবগিা

৮।িাংলামদমশর সরকার িযিস্থা হমে -

ⅰ.রাজিন্ত্র
ⅱ.প্রজািন্ত্র
ⅲ.সংসদীয়
বনমচর পকানটে সটঠক?
(ক)ⅰও ⅱ     (খ)ⅱও ⅲ      (গ) ⅰও ⅲ       (ঘ)ⅰ,ⅱওⅲ

বনমচর অনুমেদটে  ড় এিং ৯ ও ১০ নম্বর প্রমশ্নর উত্তর দাও।

‘A’রামষ্ট্রর শাসন বিভাগ আইন বিভামগর বনকে দায়ী র্ামক এিং সংবিধ্ান অবলবখি।অ রবদমক

‘B’রামষ্ট্রর সংবিধ্ান দুষ্পবরিিণনীয় ও জনগি দ্বৈি নাগবরকমের অবধ্কাবর।
৯।উদ্দী মকর‘A’ রাষ্ট্রটের সরকারপ্রধ্ান পক?

(ক)রাষ্ট্র বি (খ)প্রধ্ানমন্ত্রী
(গ)স্পিকার (ঘ)প্রধ্ান বিচার বি

১০।উদ্দী মকর‘B’রাষ্ট্রটের সরকার িযিস্থা কী ধ্রমনর?

(ক)একমকন্দ্রিক (খ)রাজিাবন্ত্রক

(গ)ধ্ম ণিাবন্ত্রক (ঘ)যুক্তরাষ্ট্রীয়



উদ্দী কটে মমনামযাগ সহকামর  ড় এিং সংবিষ্ট প্রশ্নগুমলার উত্তর দাও।

হাসান ‘ক’ রামষ্ট্র এিং জামাল ‘খ’ রামষ্ট্র িসিাস কমর।হাসামনর রামষ্ট্রর সরকার জনগমির পভামে বনি ণাবচি হয়।উক্ত

রামষ্ট্রর সরকারপ্রধ্ান ও মবন্ত্রসভার সদসযগিআইনসভার কামছ জিািবদবহ কমরন না।অ র মক্ষ জামামলর রামষ্ট্রর

সরকার জনগমির পভামে বনি ণাবচি হয় এিং সরকারপ্রধ্ান ও মবন্ত্রসভার সদসযগি িামদর কামজর জনয আইনসভার

কামছ জিািবদবহ করমি িাধ্য।

প্রশ্ন:
১।সরকার কী? ১

২।গিিন্ত্র িলমিকী পিাঝায়? ২

৩।উদ্দী মক িবি ণি ‘ক’ রামষ্ট্রর সরকামরর সামর্ ‘খ’ রামষ্ট্রর সরকামরর  ার্ ণকয পদখাও। ৩

৪।হাসান ও জামামলর রাষ্ট্র দুটের সরকার িযিস্থার মমধ্য িাংলামদমশর জনয িুবম পকান ধ্রমির সরকার িযিস্থামক

উত্তম িমল মমন কর?পকন?                                                                                                              ৪

বি.দ্র:
বশক্ষার্ীরা Home Work সম্পন্নকমর মূলযায়মনর জনয সংবিষ্ট বশক্ষমকর ই-পমইলআইবিমি পপ্ররি করমি  ারমি

অর্িা কমলজ পখালার  র সংবিষ্ট বশক্ষকমক জমা বদমি। ির্য ও পযাগামযাগ প্রযুন্দ্রক্তর যুমগ একাদশ পেবির সকল

বশক্ষার্ী বনয়বমি website (www.skcr.edu.bd) এ যুক্ত র্াকমি।

ভালমমিা অধ্যায়টে  মড় সিিার সামর্  রীক্ষায় খািার ছবি উটঠময়আমার ই-পমইলআইবি –
mosammatlailatunnahar@gmail.com পি পপ্ররি কর ৩ বদমনর মমধ্য।

দৃটষ্টআকষ ণি: সংবিষ্টঅবভভািক
(আ নার সিান বনয়বমিঅনুশীলন করমছ বকনা িা পদখার অনুমরাধ্সহ)

http://www.skcr.edu.bd/
mailto:mosammatlailatunnahar@gmail.com

