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তুলনামূলক সরকার এবং রাজনীতত  

তিটেন : 

একটা বাক্কে উত্তর দাও:                                                                              (১ X ১৫)  

১)  ব্রিটিশ সংব্রবধাক্ের দটুি উৎস লেখ ।  

উঃ ক) ঐব্রিহাব্রসক সেদ ও চুব্রিপত্র খ) শাসন্ িাব্রিক রীব্রিেীব্রি । 

২) ব্রিটিশ সংব্রবধাক্ের দটুি ববব্রশষ্ট  উক্েখ কর । 

উঃ ক) আব্রেব্রখি সংব্রবধাে খ) সপুব্ররবিত েীয় সংব্রবধাে । 

৩) ব্রিটিশ সংব্রবধােক্ক লক সমস্ত সংব্রবধাক্ের মািৃস্থােীয়া বক্েক্েে । 

উঃ অধোপক মেক্রা । 

৪) আইক্ের অেুসাশে িত্ত্বটি লক প্রদাে কক্রে । 

উঃ অধোপক ডাইব্রস । 

৫) আইক্ের অেুসাশে বেক্ি ব্রক লবাঝায় ?  

উঃ আইক্ের প্রাধােে, আইক্ের লচাক্খ সকক্ের সমাে অব্রধকার এবং সকক্েই আইক্ের 

অধীে । 

৬) শাসন্ িাব্রিক রীব্রিেীব্রি বেক্ি ব্রক লবাঝায় ? 

উঃ শাসেববেস্থা সম্পব্রকত ি লসইসব ব্রেয়মকােুে লেগুব্রে আইক্ের অংশ ো হক্েও 

শাসেববেস্থার অব্রবক্েদে অংশ ।  

৭) ব্রিটিশ পােতাক্মক্ের কটি অংশ ও ব্রক ব্রক ? 



উঃ ব্রিেটি অংশ – েডত  সভা, কমন্স সভা ও রাজা বা রােী । 

৮) ব্রিক্টক্ের সক্বতাচচ আব্রপে আদােি লকােটি ? 

উঃ েডত  সভা । 

৯) উেসোক ব্রক ? 

উঃ েডত  সভার সভাপব্রি লে আসক্ে বক্সে িাক্ক উেসোক বক্ে । 

১০) কমন্স সভার সভাপব্রি লক ? 

উঃ ব্রিকার বা অধেক্ষ । 

১১)ব্রিটিশ পােতাক্মক্ের সাবতক্ভৌমত্ব কাক্ক বক্ে ? 

উঃ পােতাক্মক্ের চরম ও অব্রেয়ব্রিি ক্ষমিাক্ক লবাঝায় । 

১২) ব্রিক্টক্ের রাজা বা রােীর ব্রবকল্প সরকার বেক্ি ব্রক লবাক্ঝা ?  

উঃ ব্রবক্রাধী দেক্ক ।  

১৩) োয়া কোব্রবক্েট কাক্ক বক্ে ? 

উঃ ব্রিক্টক্ে ব্রবক্রাধী দক্ের ব্রকেু অব্রভজ্ঞ ও লোগ্ে লেিাক্দর ব্রেক্য় বিব্রর হয় োয়া 

কোব্রবক্েট । োর লেিৃক্ত্ব থাক্ক ব্রবক্রাধী দক্ের লেিা ।  

১৪) ব্রিক্টক্ের দটুি প্রধাে রাজনেব্রিক দক্ের োম কর । 

উঃ শ্রব্রমক দে আর রক্ষেশীে দে । 

১৫) ব্রিটিশ কোব্রবক্েট ব্রকভাক্ব গ্ঠিি হয় ?  

উঃ  ব্রিক্টক্ে কমন্স সভার ব্রেবতাচক্ের পর লে দে সংখো গ্ব্ররষ্ঠিা পায় িার লেিা বা 
লেত্রীক্ক রাজা বা রােী প্রধােমিী ব্রহক্সক্ব ব্রেেুি কক্রে আর প্রধােমিীর পরামক্শত 

অেোেে মিীরা ব্রেেুি হওয়ার পর প্রধােমিী িার কোব্রবক্েট গ্ঠে কক্রে । 

 

 

 


