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Part-A (40 Marks)

১. ভার�তর রা�পিতর �মতাসমূহ আ�লাচনা কর ? �ধানম�ীর �ক িন��াগ ক�রন ?

২. অ� রা�জ�র রাজ�পা�লর �মতা ও পদময�াদা ব�াখ�া কর? �ক �স��াধীন �মতা �ভাগ ক�রন ?

৩. ি�ক� িবিশ� আইন সভার প�� ও িবপ�� যুি� দাও?

৪. িব�া��নর সুফল ও কুফল �িল আ�লাচনা ক�রা।

৫. �মতা কা�ক ব�ল? �মতার উপাদান ��লা িব�শ�ষণ কর?

৬. কাল মাক� �সর ঐিতহািসক ব�বাদ ত��িট আ�লাচনা কর।

৭. গা�ীর রাজ�নিতক দশ� �নর মূল সূ� ��লা আ�লাচনা কর। গা�ীজীর স�ব� াদ� ধারণা আ�লাচনা কর।

৮. ভারতী� পাল�া�ম��টর গঠন �মতা ও কায� াবলী আ�লাচনা কর।

৯. অথ�িবল কা�ক ব�ল? �লাকসভা� িকভা�ব অথ�িবল পাস করা হ�?

১০. �লাকসভার ি�কা�রর ভূিমকাআ�লাচনা কর। মুলতিব ��াব ও দিৃ� আকষ�নী ��া�বর সংি�� িববরণ দাও।

১১. অধ�নআদালত �িলর গঠন ও কায� াবলী আ�লাচনা কর।

১২. ��তা সুর�াআদালত স��� টীকা �লখ।

১৩.. ভার�তর সুি�ম �কা�ট� র গঠন ও কায� াবলী আ�লাচনা কর।

১৪. ভারতী� িবচারব�ব�ার মূল �বিশ����লা ব�াখ�া কর।

১৫. ভার�তর হাই�কাট� এর গঠন ও কায� াবলী ব�াখ�া কর।

Part-B (40 Marks)

[* এই িবভা�গর সম� �শ�অিত সংি��আকা�রর (১ ন�র)। এই রকম ��শ�র �কান�প সা�জশন হ� না।ভা�লা ক�র খুিঁট�� �ট�ট বই
প��াও িবিভ� �শ�প� ��াকিটস ক�রা। এখা�ন �বশ িকছু ��ত�পূণ� �শ��দও�া হল]

প�শীল চুি�, �জাট িনর�প�আ��দাল�নর �ধান ল��, কিমনফম� এর মূল উ��শ�, international relation কার �লখা, CIA,
ASEAN, SAARC এর পু�রা নাম িক, সু��জ সংকট, সি�িলত জািতপু� ক�ব �িতি�ত হ�, �ভ�টা িক, আিছ পিরষদ,
আটলাি�টক সনদ, UNESCO এর সদর দ�র, ই�া�টা ��াব, সি�িলত জািতপু��র �যৗথ িনরাপ�া, spirit of the laws ���র
�লখক, �মতা স�ত�ীকরন নীিতর �ব�া �ক, শাসন িবভা�গর ক�িট অংশ ও িক িক, ভার�তর রা��পিত িকভা�ব অপসািরত হন,
�কাটা িক, ভার�তর অ�রা�জ�র মুখ�ম�ীর একিট ��ত�পূণ� কাজ, zero hour এর সম�সীমা, রাজ� আইনসভা িন�ক��র নাম,
বত�মান ভার�ত হাই�কা�ট� র সংখ�া, ভার�ত িবচারব�ব�ার শীষ��া�ন �কান আদালত অবি�ত, �াইবুনাল িক, রা�জ� স�ব� া�
আদালত, �লাক আদালত গঠ�নর উ��শ�, প�া��ত সিমিতর �ধান দুিট কাজ, municiplity দুিট কাজ, �াম প�া���তর / �জলা
পিরষ�দর আ��র উৎস, 12 কিমিট িকভা�ব গিঠত হ�।



 This Suggestion prepared on the basis of most important questions for Higher
Secondary 2018 Political Science Subject.

 is not a Complete Study Guide for Students. At first read Carefully your Text
Books.

 rights of this Suggestion reserved by www.webexam.in.

 you have any query please mail us at, support@webexam.in or connect us
through Facebook, https://www.facebook.com/webexam.in

 Download all Subjects Higher Secondary 2018 Suggestions from
www.WebExam.in website.


