
"ভারতের সংবিধান" বিষয়ক 50 টি গুরুত্বপরূ্ণ প্রতনাত্তর। 

By Future point September 23, 2019 
 1)গণপরিষদ বা সংরবধান সভা কবব গঠিত হয়? 
☞1946  রিস্টাবে। 
2) ককান রিশবনি পরিকল্পনাি  রভরিবত সংরবধান সভা/গণপরিষদ গঠিত হয়? 
☞ িন্ত্রী রিশন পরিকল্পনা। 
3) ভািতীয় স্বাধীনতা আইন কবব পাস হয়? 
☞ 1947 রিস্টাবে। 
4) গণপরিষবদি প্রাথরিক সদসয কতজন রিল? 
☞389 জন। 
5) ভািবত গণপরিষদ গঠবনি কথা প্রথি কক ববলরিবলন? 
☞ িানববন্দ্রনাথ িায়(1934 রিস্টাবে)। 
6) গণপরিষবদি প্রথি অরধববশন ককাথায় ববসরিল? 
☞ 1946 রিস্টাবেি 9 রিবসম্বি রদরিি কনরস্টটিউশন হবল। 
7) গণপরিষবদি প্রথি অরধববশবনি সভাপরত কক রিবলন? 
☞ সরিদানন্দ রসনহা। 
8)ভািবতি সংরবধান ততিী হবত কিাট কতরদন সিয় কলবগরিল? 
☞2বিি 11 িাস 18 রদন। 
9) গণপরিষবদি স্থায়ী সভাপরত কক রিবলন? 
☞ িাবজন্দ্র প্রসাদ। 
10) গণপরিষবদি সহ-সভাপরত কািা রিবলন? 
☞ এইি.রস.িুখারজি  এবং কক. টি.কৃষ্ণিািারি। 
11) গণপরিষবদি প্রথি অরধববশবন কতজন সদসয উপরস্থত রিবলন? 
☞211জন। 
12) ককান ভািতীয় রবরশষ্ট িাজননরতক বযরিত্ব গণপরিষবদি সদসয রিবলন না? 
☞িহাত্মা গান্ধী। 
13) ককান পরিকল্পনাি রভরিবত ভািত রবভাগ হবয়রিল? 
☞ িাউন্টবযাবটন প্ল্যান/3rd জনু প্ল্যান। 
14)ককান পরিকল্পনাি রভরিবত সংরবধান সভা গঠিত হয়? 
☞ িরন্ত্ররিশবনি পরিকল্পনা(1946িীীঃ)। 
15) ভািবতি সংরবধান কবব গৃহীত হয়? 
☞ 1949 রিস্টাবে 26 কশ নবভম্বি। 
16) গণপরিষবদি কিাট কতগুরল অরধববশন হবয়রিল? 
☞11টি। 
17) গণপরিষবদি সবিবশষ অরধববশন কবব ববসরিল? 
☞ 1950 রিস্টাবেি 24 কশ জানুয়ারি। 
18) ভািবতি সংরবধান কবব কার্িকিী হয়? 
☞ 1950 রিস্টাবে 26কশ জানুয়ারি। 
19) গণপরিষবদি প্রতীক রিহ্ন রক রিল? 
☞হারত। 

http://myfuturepoint.blogspot.com/2019/09/50_23.html


20) ভািবতি সংরবধাবনি জনক কাবক বলা হয়? 
☞ি. রব.আি.আবম্বদকি। 
21) ভািতীয় সংরবধাবনি খসডা করিটিি সভাপরত কক রিবলন? 
☞ িীঃ রব.আি. আবম্বদকি। 
22) ভািতীয় সংরবধাবনি প্রস্তাবনায় ভািতবক রক ধিবনি িাষ্ট্র বলা হবয়বি? 
☞ সাবিবভৌি সিাজতারন্ত্রক ধিিরনিবপক্ষ গণতারন্ত্রক প্রজাতন্ত্র। 
23) ভািবতি সংরবধাবনি প্রস্তাবনা ককান কদবশি অনুকিবণ গৃহীত হবয়বি? 
☞ িারকি ন র্ুিিাষ্ট্র। 
24) কততি সংরবধান সংবশাধনীি দ্বািা ভািবতি সংরবধাবনি প্রস্তাবনা সংবশাধনী কিা হবয়বি? 
☞ 1976 িী 42 তি সংরবধান সংবশাধনী ধািা। 
25) 42 তি সংরবধান সংবশাধনী দ্বািা ভািতীয় সংরবধাবনি প্রস্তাবনায় ককান ককান শে র্ুি কিা হবয়বি? 
☞সিাজতারন্ত্রক, ধিিরনিবপক্ষ, সংহরত। 
 26)কক ভািতীয় ভািবতি সংরবধাবনি প্রস্তাবনা সংরবধাবনি  "আইবিরন্টটি কািি  " ববল অরভরহত কবিবিন? 
☞এন.এ. পালরকওয়ালা। 
27)ভািবতি িূল সংরবধাবন কিাট কয়টি ধািা রিল? 
☞395 টি। 
28) ককান কদবশি সংরবধানবক বলা হয় পৃরথবীি বহৃিি রলরখত সংরবধান? 
☞ ভািতববষিি সংরবধান। 
29) ভািবতি সংরবধাবন কিাট কতগুরল তফরসল আবি? 
☞12টি(িূল সংরবধাবন  রিল আটটি) 
30) রিটিশ সিকাি প্রণীত ককান আইবনি প্রভাব ভািতীয় সংরবধাবন কবরশ কদখা র্ায়? 
☞ ভািত শাসন আইন,1935। 
31) ভািতীয় সংরবধাবনি িূডান্ত বযাখযা কতি া কাবক বলা হয়? 
☞সুপ্রীি ককাটি  । 
32) কত নম্বি ধািা অনুর্ায়ী ভািবতি সংরবধান সংবশাধন কিা হয়? 
☞368 নম্বি ধািা। 
33) ককান করিটিি সপুারিবশি রভরিবত ভািতীয় সংরবধাবনি "বিৌরলক কতি বয" সংবর্ারজত হয়? 
☞ শিণ রসং করিটি। 
34) রিটিশ সিকাি প্রণীত  ককান আইবন প্রথি িসুলিান সম্প্রদাবয়ি জনয পৃথক রনবিািবনি বযবস্থা কিা হয়? 
☞ 1909 রিস্টাবে িবলি-রিবন্টা সংস্কাি আইবন। 
35) রিটিশ সিকাি প্রণীত ককান আইবন প্রাবদরশক  তদ্বত শাসন বযবস্থা প্রবরতি ত হয়? 
☞ 1919 রিস্টাবেি িবন্টগু-কিিসবফািি  সংস্কাি আইবন। 
36) ভািতীয় সংরবধাবনি ককান অংবশ "জনকলযাণিূলক িাষ্ট্র" গঠবনি কথা বলা হবয়বি? 
 িতুথি  অংবশি িাষ্ট্রপরিিালনাি রনবদিশিূলক নীরতবত। 
37)ভািতীয় সংরবধাবন িাষ্ট্র পরিিালনাি রনবদিশ িলূক নীরত ককান কদবশি সংরবধাবনি অনুকিনবণ কথবক গৃহীত 
হবয়বি? 
☞আয়ািলযাবেি সংরবধান। 
38) ভািবতি সংরবধাবন বতি িাবন কিাট কতগুরল কিৌরলক অরধকাি আবি? 
☞6টি( িূল সংরবধাবনি রিল সাতটি)। 



39) কততি সংরবধান সংবশাধনীি দ্বািা  কিৌরলক অরধকাবিি তারলকা কথবক সম্পরিি অরধকাবি বাদ কদয়া 
হবয়বি? 
☞ 1978 রিস্টাে 44 তি সংরবধান সংবশাধনী। 
40) ভািবতি সংরবধাবনি কত নম্বি ধািায় বতি িাবন সম্পরিি অরধকাবি একটি আইরন অরধকাবিি স্বীকৃরত 
কদয়া হবয়বি? 
☞300A। 
41) ভািবতি সংরবধাবন উবিরখত কিৌরলক কতি ববযি সংখযা কয়টি? 
☞11টি। 
42) সম্প্ররত ভািতীয় সংরবধান কথবক ককান ককান ধািা বারতল কিা হবয়বি? 
☞370 ও 35A ধািা। 
43) ভািতীয় সংরবধাবনি কত নম্বি অংবশ  নাগরিকতা রবষবয় আবলািনা কিা হবয়বি? 
☞পাটি -II (5-11নম্বি ধািায়)। 
 44)ভািবতি পালিাবিবন্টি অংশগুরল রক রক? 
☞ িাষ্ট্রপরত,িাজযসভা ও কলাকসভা। 
45) িাষ্ট্রপরত সংসবদ কিাট কতজন সদসয কক িবনানীত কিবত পাবিন। 
☞14 জন। 
46) কক পদারধকািববল িাজযসভায় সভাপরতত্ব কবিন? 
☞উপিাষ্ট্রপরত। 
47) ভািবতি সংরবধাবনি কত নম্বি ধািায় অথি করিশন গঠবনি কথা বলা হবয়বি? 
☞280 নম্বি। 
48) কত তি সংরবধান সংবশাধনী অনুর্ায়ী রশক্ষাি অরধকািবক কিৌরলক অরধকাবিি স্বীকৃরত কদয়া হবয়বি? 
☞86 তি সংরবধান সংবশাধনী 2002। 
49) িাজয জনকৃতযক করিশবনি সদসযবদি কক পদিুযত কিবত পাবিন? 
☞ িাষ্ট্রপরত। 
50) কত নম্বি ধািা অনুর্ায়ী ভািবত আরথিক জরুরি অবস্থা জারি কিা র্ায়? 
☞360 নম্বি  ধািা। 
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