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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 
 
 

1. Answer any five of the following questions:      2x5= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও। 

 

a) What do you mean by Calling Attention Motion? 

ি  আকষণী াব বলেত তুিম িক বাঝ? 

b) What is Joint Parliamentary Committee? 

যৗথ সংসদীয় কিম  কােক বেল ? 

c) What is Question Hour in the Parliament? 

সংসেদ ে া র পব কােক বেল? 

 



d) What does No-Confidence Motion imply? 

অনা া- াব বলেত িক বাঝায়? 

e) What is budget? 

বােজট িক? 

f) Name any two important Standing Committees of the Indian Parliament. 

ভারেতর সংসেদর য কান েটা পূণ ায়ী কিম র নাম লখ। 

g) What do you mean by supplementary question? 

অনুপূরক  বলেত তুিম িক বাঝ? 

h) What is Consolidated Fund of India? 

ভারেতর সি ত তহিবল কােক বেল? 

 

2. Answer any four of the following questions:     5x4=20 

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা চার ট ে র উ র দাও।          

a) Write a short note on the Contingency Fund of India. 

ভারেতর আকি ক তহিবল- এর ওপর এক  সংি  কা লখ।  

b) Differentiate between Censure Motion and Adjournment Motion. 

Censure Motion এবং Adjournment Motion– এর মেধ  পাথক  িন পণ কর। 

c) Write a short note on the Half-an-Hour discussion in the Indian Parliament. 

ভারতীয় সংসেদ আধ ঘ ার আেলাচনা িবষেয় এক  সংি  কা লখ। 

d) Discuss, in brief, the composition of the Public Accounts Committee. 

সরকাির গািনিতক কিম র গঠন স েক সংে েপ আেলাচনা কর।  

e) What are the types of questions that can be put before a Minister? 



কান কান ধরেণর  একজন ম ীর সামেন পশ করা যায়? 

f) Discuss briefly the procedure of moving a Confidence Motion. 

আ া াব পশ করার প িত র ওপর সংে েপ আেলাচনা কর। 

 

3. Answer any one of the following questions:     10x1= 10 

িন িলিখত দেুটার মেধ  য কােনা এক ট ে র উ র দাও।                                                       

a) Evaluate the important role of Committee System in reviewing Governmental 

finances. 

সরকােরর আিথক কাজকম পযােলাচনায় কিম  ব ব া য পূণ ভূিমকা পালন কের তার মূল ায়ন কর। 

b) Examine the various procedures associated with passing of a bill in the Indian 

Parliament. 

ভারতীয় সংসেদ িবল পােশর য িবিবধ প িত রেয়েছ স িবষেয় আেলাচনা কর। 
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