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Answer the All Following questions:
ননর্ের সবেটি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।

F.M- 50

25X2=50
1) In India the father of local self Goverment is –
(a) Ripon (b) Meyo (c) Curzon (d) Gandhi .
1) ভারতীয় স্থানীয় স্বয়াত্বশাসননর জনক হনেন –
(a)ররপন (b) মেনয়া (c) কাজজন (d) গান্ধী।
2) The Proponent of gram Swaraj was(a) Gandhi (b)Patel (c)Nehru (d)Ambedkar
2) গ্রাে স্বরাজ এর সের্জ ক রিনেন –
(a) গান্ধী (b)পানেে (c) মননহরু (d) আনেদকর।
3) Article related with panchayet is(a) 40 (b)15 (c)70 (d)21.
3)পঞ্চানয়নতর সনে জরিত ধারাটি হে –
(a) 40 (b)15 (c)70 (d)21.
4) The meeting of Gram Sabha held on –
(a)January (b) March (c) May (d)December.
4) গ্রাে সভার রেটিিং অনু রিত হয় –
(a)January (b) March (c) May (d)December োনস।
5) The quorun of Gram Sabha is –
(a) 1/10 (b) 1/12 (c) 1/13 (d)1/20 member.

5) গ্রাে সভার মকারাে হয় –
(a) 1/10 (b) 1/12 (c) 1/13 (d)1/20 সদসযার উপরিরতনত ।
6. In a year the meeting of Gram Sansad held for –
a) 3 times b) 4 times c) 2 times d) 1 times.
6) গ্রাে সিংসনদর রেটিিং বিনর –
(a) রতন বার (b) চার বার (c) দু-বার (d) একবার হয় ।
7. The formation of Gram Sabha related with –
a)71st amendment b) 73rd amendment c) 15th amendment d) 21st amendment.
7) গ্রামসভার গঠন জড়িত –
a) 71 তম সংশ াধন b)73 তম সংশ াধন c)15তম সংশ াধন d)21তম সংশ াধন.
8) Domestic violence Act passed ina)2005 b) 2010 c) 2015 d)2000.
8) গ্রাহস্থ্য ড়হংসা ড়িশরাধী আইন পা হয়a)2005 b) 2010 c) 2015 d)2000. সাশে.
9) The Section of I.P.C related with domestic violence isa) 376 b) 498 c) 2015 d) 377.
9) গ্রাহস্থ্য ড়হংসা সশে জড়িত ধারাটি হেa) 376 b) 498 c) 2015 d) 377.
10) Which article of constitution prohibits child labour a) 21 b) 14 b) 24 d) 23.
10) সংড়িধাশনর ক ান ধারাটি ড় শু শ্রম ড়নড়িদ্ধa) 21 b) 14 b) 24 d) 23.
11. child labour act passed in Indiaa) 1986 b) 1975 c)2000 d) 2019
ভারশত ড় শুশ্রম (ড়নড়িদ্ধ রণ) আইন পা হয়12) a labour is treated as child labour below the age
a) 20 b) 14 c) 10 d) 17.
12) এ জন শ্রড়ম

ড় শু শ্রড়ম

ড়হসাশি গণয হয় যখন িয়স-

a) 20 b) 14 c) 10 d) 17 এর নীশে।

13) The minimum sentence of a person who employs child in hazardous work isa) 6 month b) 1 year c) 2 year d) 3 months.
13) ড়িপদসংকুে

াশজর ড় শুশ

ড়নশয়াগ

রার জনয ক ান এ

িযড়ি সিব ড়নম্ন কজে হে-

a) 6মাস b) 1 িছর c)2 িছর d) 3 মাস
14) Who presides over gram Sansad meetinga) Pradhan b) VP- Pradhan C) B.D.O d) Senior member
14) ক

গ্রাম সংসশদর ড়মটিং এর সভাপড়তত্ব

শরন-

a) প্রধান b)উপপ্রধান c) ড়ি.ড়ি.ও d)িয়স্ক সদসয
15) Meeting of Gram Sansad held ona) January- February b) May- November c)June-July March d) March-December
15) গ্রাম সংসশদর ড়মটিং হয়a) জানুয়াড়র-কেব্রুয়াড়র b) কম-নশভম্বর c) জুন-জুোই d) মােব- ড়িশসম্বর).
16) The sexual harassment of workplace prevention, Prohibition Act passed in the yeara) 2013 b) 2005 c) 2002 d) 2019
16)

মব শেশে কযৌন ড়নযব াতন ড়নড়িদ্ধ রণ আইন পা

হয়-

a) 2013 b) 2005 c) 2002 d) 2019
17) World day on against child labour Celebrated on a) 12 June b)8 march c)10 December d) 1st
December.
17) ড়িশ্ব ড় শুশ্রম ড়িশরাধী ড়দিস পাড়েত হয়a) 12 June b)8 march c)10 December d) 1st December.
18) The theme of World day against child labour 2021 isa) do or die b) act now end child labour c) as you thing do you so d) take care to children
18) 2021 ড়িশ্ব ড় শু শ্রম ড়িশরাধী ড়দিশস মূে ড়িিয় হেa) Do or die b) act now end child labour c) as you thing do you so d) take care to children
19) indicate the year of Bishakha Rape case a) 2012 b) 1997 c) 2000 d) 2019.
19) ড়ি াখা ধিব ণ মামোর সােটি হেa) 2012 b) 1997 c) 2000 d) 2019.
20) The quorum of Gram Sansad meeting is-

a) 1/10 b) 1/20 c) 1/4 d) 1/3
20) গ্রাম সংসশদর ড়মটিং এর ক ারাম হে a) 1/10 b) 1/20 c) 1/4 d) 1/3

21) First Panchayet Raj formed ina) West Bengal b) Assam c) Tamilnadu d) Rajasthan.
21) প্রথম পঞ্চাশয়ড়তরাজ ততড়র হয়a) পড়িমিে b) আসাম c) তাড়মেনািু d) রাজস্থ্ান.
22) Gram Sabha comprisesa) all the voters of a Panchayat b) Voters of a village c) Members of a party in Panchayat d) Voters
under a booth.
22) গ্রাম সভা গঠিত হয়a) এ টি পঞ্চাশয়শতর স ে কভাটারশ ড়নশয় b) এ টি গ্রাশমর কভাটার কদর ড়নশয় c) পঞ্চাশয়শত এ টি পাটিবর
কমম্বারশদর ড়নশয় d) এ টি িুশথর কভাটারশদর ড়নশয়।
23) Dowry. prohibition Act passed in the yeara) 1961 b) 1951 c) 1956 d) 1971.
23) পণ ড়নড়িদ্ধ রণ আইন পা

হয়-

a) 1961 b) 1951 c) 1956 d) 1971.
24) The head of Zila Parisad isa) Sabhadhipati b) Sabhaoati c) Pradhan d) B.D.O
24) কজো পড়রিশদর প্রধান হেa) সভাড়ধপড়ত b) সভাপড়ত c) প্রধান d) B.D.O
25) Sexual harassment is a crime against which articlea) 15 b) 16 c) 17 d) 18.
25) কযৌন ড়নযব াতন এ

অপরাধ- ক ান ধারার ড়িরুশদ্ধ-

a) 15 b) 16 c) 17 d) 18.

