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নিন্মনিনিত প্রশ্নের উত্তর দাও।

25*2=50

1)জাতীয় মনিিা কনমশি প্রনতনিত িয়-1992/1990/1991/1993 সাশ্নি।
1) জাতীয় মনিিা কনমশি আইি সংসশ্নদ পাশ িশ্নয়নিি1989/1990/1991/1992।
2) জাতীয় মনিিা কনমশশ্নির প্রথম চেয়ারমযাি িশ্নিি-শ্নমানিিী নিনর/পূনণিমা
আদবানি /জয়ন্তী পাটিাশ্নয়ক /মায়াবতী।
3) নবশ্ব মািবানিকার নদবস পানিত িয়-10ই নিশ্নসম্বর/9ই নিশ্নসম্বর/8ই
নিশ্নসম্বর/6ই নিশ্নসম্বর।
4) ভারশ্নতর জাতীয় মািবানিকার কনমশি িঠিত িয়1991/1992/1993/1994 সাশ্নি।
5) জাতীয় মনিিা কনমশি িি একটি- স্বশানসত সংস্থা/সাংনবিানিক
সংস্থা/স্বশানসত ও সাংনবিানিক উভয়/চকাশ্নিাটিই িয়।
6) চেতা সুরক্ষা আইি(CPA) প্রথম োিু িয়- ফ্রাশ্নে/মানকি ি
যুক্তরাশ্নে/নিশ্নটি/ভারশ্নত।

7) ভারশ্নতর পািিাশ্নমশ্নে চেতা সুরক্ষা(CPA) আইি পাশ িয়-1986
অশ্নটাবর/1986 িশ্নভম্বর/1986 নিশ্নসম্বর/1986 চসশ্নেম্বর মাশ্নস।
8) নশক্ষার অনিকার (RTE)আইি কাযিকর িয়- 2রা এনপ্রি 2010/3রা এনপ্রি
2010/1িা এনপ্রি 2010/4ই এনপ্রি 2010 ।
9) তশ্নথযর অনিকার আইি (RTI)ভারশ্নতর পািিাশ্নমশ্নে পাস িয়-15ই জুি
2005/10ই জুি 2005/12ই জুি 2005/20ই জুি 2005।
10)

ভারশ্নতর তশ্নথযর অনিকার আইি(RTI) কাযিকর িশ্নয়নিি-12ই

আিষ্ট 2005/12ই চসশ্নেম্বর 2005/12ই অশ্নটাবর 2005/12ই
িশ্নভম্বর।
11)

বতি মাশ্নি নশক্ষার অনিকার আইিটি িি একটি-শ্নমৌনিক

অনিকার/নিশ্নদিশ মূিক িীনত/আইিিত অনিকার/চকাশ্নিাটিই িয়।
12)

অববতনিক এবং বািযতামূিক নশক্ষার আইি সংসশ্নদ প্রিীত িয়-2ই

আিষ্ট 2009/4ই আিষ্ট 2009/10ই আিষ্ট 2009/26ই আিষ্ট 2009 ।
13)

জাতীয় চেতা আদািত প্রনতনিত িয়-1985/1986/1987/1988 ।

14)

জাতীয় মািবানিকার কনমশশ্নির চেয়ারমযািশ্নক নিযুক্ত কশ্নরি-

রােপনত/রাজযপাি/প্রিািমন্ত্রী/সুনপ্রম চকাশ্নটির প্রিাি নবোরপনত।
15)

অববতনিক এবং বািযতামূিক নশক্ষার চিশ্নিশ্নমশ্নয়র বয়শ্নসর সীমা িি

-4-14বির/6-14বির/6-১২বির /6-18বির পযিন্ত।
16)

মুিয তথয কনমশশ্নির কাযিকাি িি-3বির/4বির/6বির/5বির ।

17)
পনিম বশ্নের মািবানিকার কনমশি িঠিত িয়1993/1994/1995/1996
18)
জাতীয় মনিিা কনমশশ্নির প্রথম পুরুষ সদসয িশ্নিি-আশ্নিাক
রাওয়াত/িীনতশ জজি/আশ্নিাশ্নক কুিকানিি/আশ্নিাক িাথ।

19)

86তম সংনবিাি সংশ্নশািি আইি িি-নশক্ষা নবষয়ক/সামানজক

নবষয়ক/রাজবিনতক নবষয়ক/অথবিনতক নবষয়ক।
20)

জাতীয় মািবানিকার আইি প্রিীত িয়-1990/1991/1993/1995

সাশ্নি ।
21)
নশক্ষার অনিকার আইিটি , চমৌনিকঅনিকার নিশ্নসশ্নব চয িারায়
স্বীকৃ নত িাভ কশ্নরশ্নি তা িি-19ক িং িারা/20িং িারা/21ক িং িারা/22ক
িং িারা ।
22)

জাতীয় মািবানিকার কনমশি িঠিত িয় চমাট-

5জি/4জি/6জি/7জি সদসয নিশ্নয়।
23)

জাতীয় মনিিা কনমশশ্নির সদরদপ্তর অবনস্থত- উত্তর প্রশ্নদশ্নশ/নদনি

চত/মিারাে চত/গুজরাশ্নট।
24)

জাতীয় মািবানিকার কনমশশ্নির প্রথম চেয়ারমযাশ্নির িাম িি-

রেিাথ নমশ্র/এম এি চভঙ্কটোিাইয়া/চজ এস বমিা/এইে এি দত্ত।
25)

চকন্দ্রীয় তথয কনমশি িঠিত িয় -2005/2006/2007/2004 সাশ্নি।

