
বিষয়:প ৌরনীবি ও সুশাসন ১ম  ত্র

অধ্যায়:৭ম, সরকার কাঠামমা

একাদশ পেবির ক্লাস পেস্ট/টেউমোবরয়াল  রীক্ষা-০৩

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।আইন বিভামের মূল কাজ কী ?
(ক)আইন প্রিয়ন (খ)আইন প্রময়াে

(ে)আইমনর আমলামক বিচার করা (ঘ)বিমদমশর সামে সম্পকণ রক্ষা

২।িাংলামদমশর আইনসভার নাম কী?

(ক) াল ণামমন্ট (খ)বিধ্ানসভা

(ে)জািীয় সংসদ (ঘ)মজবলস

৩।িাংলামদমশর আইনসভা কি কক্ষবিবশষ্ট?

(ক)এক কক্ষবিবশষ্ট (খ)দুই কক্ষবিবশষ্ট

(ে)বিন কক্ষবিবশষ্ট (ঘ)চার কক্ষবিবশষ্ট

৪।িাংলামদমশ িামজে  াস িা অনুমমাদন কমর সরকামরর পকান বিভাে?
(ক)শাসন বিভাে (খ)আইন বিভাে

(ে)বিচার বিভাে (ঘ)উচ্চআদালি

৫। শাসন বিভামের মূল কাজ হমলা -

(ক)আইন প্রিয়ন (খ)আইন প্রময়াে

(ে)আইন সংমশাধ্ন (ঘ)বিচার করা

“কমরানা ভাইরাস পমাকামিলায়আমরা সিাই ঘমর োবক”



৬।ক্ষমিা স্বিন্ত্রীকরি নীবির পেষ্ঠ প্রিক্তা কা াঁমক িলা হয়?

(ক)এবরস্টেল (খ)জন লক

(ে)জযা াঁ পিা াঁদা (ঘ)মমন্টসু্ক

৭।িাংলামদমশ বনি ণাহী বিভামের সদসয পক?

(ক)প্রধ্ান বিচার বি (খ)সংসদ সদসয

(ে)প্রধ্ানমন্ত্রী (ঘ)স্পিকার

৮।শাসন বিভামের কাজ হমলা -

ⅰ.প্রবিরক্ষা িযিস্থা  বরচালনা
ⅱ.স্বরাষ্ট্র বিষয় পদখাশুনা
ⅲ.অ রাধ্ীমক দন্ড িা শাস্তি প্রদান

বনমচর পকানটে সটঠক?
(ক)ⅰও ⅱ     (খ)ⅱও ⅲ      (ে) ⅰও ⅲ       (ঘ)ⅰ,ⅱওⅲ

৯।সকামরর পে বিভােটে আইন বিভাে প্রিীি আইনমক িািিায়ন কমর িামক কী িমল?

(ক)আইন বিভাে (খ)শাসন বিভাে
(ে)বিচার বিভাে (ঘ)সামবরক বিভাে

১০।জরুরী অিস্থা পঘাষিা পকান বিভামের কাজ?

(ক)শাসন (খ)বিচার

(ে)সামবরক িাবহনীর (ঘ)আইন



উদ্দী কটে মমনামোে সহকামর  ড় এিং সংবিষ্ট প্রশ্নগুমলার উত্তর দাও।

স্ব ন ও ি ন সরকামরর বিবভন্ন বিভাে বনময়আমলাচনা করবছল।স্ব ন িলল, “আইনসভাআইনপ্রিয়নকরমলও

িা িািিায়ন কমরঅনয এক বিভাে।”বিভােটেঅনয দুটে বিভাে হমি পিবশ গুরুত্ব ূি ণ।সরকার িলমিআমরা

সাধ্ারিি উক্ত বিভােমকই িুমে োবক।

প্রশ্ন:
১।সরকামরর অংেকয়টে ওকী কী?                                                                                                                            ১
২।বিচার বিভামের স্বাধ্ীনিা িলমি কী পিাোয়? ২

৩।উদ্দী মক স্ব মনর িক্তমিয পে বিভামের ইংবেিআমছ পস সম্পমকণআমলাচনা কর। ৩

৪।িুবম বক মমন কর উক্ত বিভামের কাজ বদন বদন িসৃ্তি  ামে?মূলযায়নকর। ৪

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

অেিা কমলজ পখালার  র সংবিষ্ট বশক্ষকমক জমা বদমি। িেয ও পোোমোে প্রেুস্তক্তর েুমে একাদশ পেবির সকল

বশক্ষােী বনয়বমি website (www.skcr.edu.bd) এ েুক্ত োকমি।

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

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

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

