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1. What kind of constitution is the British constitution? 

 ব্রিটিশ সংব্রিধান ব্রি ধরননর সংব্রিধান? 
2. Who is the writer of the "Introduction to the Law of the Constitution" ? 
 Introduction to the of the Law of the Constitution  গ্রন্থটির রচব্রিতা কি? 

3. Where does rest the soverign power in Britain ? 

 ব্রিনেনন সািবন ৌম ক্ষমতার আইনগত অব্রধিারী কি? 
4. In Britain what is the law in virtue of which the House of Lords can cause a delay of 

one month in  respect of Money Bill passed by the House of Commons ? 

 ব্রিনেনন কিান আইন দ্বারা িমন্সস া িততব ি গতহীত অর্বব্রিনে ের্ব স া এিমাস সমিিাে পর্বন্ত 

আেনি রাখনত পানর ?   
5. What were the names of the five members composing CABAL that gave birth to the 

term 'Cabinet' in Britain ? 

 কর্ পাাঁচজন সদসয ব্রননি গঠিত CABAL নামি কু্ষদ্র সংস্থা কর্নি ব্রিনেনন Cabinet শনের উদ্ভি কসই 

CABAL এর পাাঁচজন সদসযনদর নাম ব্রি ?  
6. Who use to form 'Shadow Cabinet' under British system of Government ? 

 িানদর ব্রননি ব্রিনেননর শাসন িযিস্থাি ’ছািা িযাব্রিননে' গঠন িরা হি ? 
7. Who does keep a watchful eye on government income and expenditure in Britain? 

 কি ব্রিনেনন সরিারী আি এিং িযনির ওপর সতিব   নজর রানখন?  
8. In which year in Britain the voting right of the women was first recognized ?  

 কিান িছনর ব্রিনেনন নারীনদর ক াোব্রধিার প্রর্ম স্বীিত ত হি ?  
9. In which year the 'English Bills of Rights' was enacted ? 

 ব্রিনেনন “অব্রধিানরর ব্রিে” পাশ  হি কিান ব্রিস্টানে ? 
10. What is the name of the authority that removes the judges of the US Supreme 

Court? 

 মাব্রিব ন সবু্রপ্রম কিানেব র ব্রিচারিনদর অপসারণিারী িততব পনক্ষর নাম িী ? 
11. Who commented that the US constitution is not static but dynamic, not Newtonian 

but Darwinian ? 

 কি মন্তিয িনরন কর্ মাব্রিব ন সংব্রিধান গব্রতহীন নি,গব্রতশীে; এই সংব্রিধান ব্রনউেনীি নি,    

র্ারউইনীি ? 
12. How many states in the United States of America can  nullify a resolution of 

amendment to the constitution even if it is passed by both the houses of the 
Congress ? 

 মাব্রিব ন র্ুক্তরানের িিটি রাজয িংনগ্রনসর উ ি িনক্ষর দ্বারা গতহীত সংব্রিধান সংনশাধননর প্রস্তাি 

িাব্রতে িনর ব্রদনত পানর ? 
 
  



13. What is the hindrance to competing Presidential election for the third time by any 
US President right now? 

 মাব্রিব ন র্ুক্তরানে িতব মানন কিান রােপব্রতর তত তীি িানরর জনয রােপব্রত পনদর ব্রনিবাচনন 

প্রব্রতদ্বব্রিতা িরার কক্ষনে প্রব্রতিন্ধিতাটি িী? 
14. Who does possess  the authority to remove the US President? 

 মাব্রিব ন কপ্রব্রসনর্ন্টনি অপসারণ িরার ক্ষমতা কি ক াগ িনর ? 
15. Why did the United States of America not join the League of Nations? 

 মাব্রিব ন র্ুক্তরাে ব্রেগ অি কনশন নস কর্াগদান িরনত পানরব্রন কিন? 
16. Name the authority responsible for the interpretation of the constitution under the 

US political system 

 মাব্রিব ন রাজননব্রতি িযিস্থার অধীনন সংব্রিধাননর িযাখযার জনয দািী িততব পনক্ষর নাম িী 
? 

17. Who does opine that US party system is an ‘indistinct bi-party system’ ? 

 মাব্রিব ন রাজননব্রতি দেিযিস্থা ‘অস্পষ্ট ব্রদ্বদেীি িযিস্থা' িনে মন্তিয িনরনছন কি? 
18. Who did form the Republican Party in the USA ? 

 মাব্রিব ন র্ুক্তরানে ব্ররপািব্রেিান দে কি গঠণ িনরন?  
19. When did the Fifth Republic constitution of France come into effect? 

 ফ্রানন্সর পঞ্চম সাধারণতাব্রিি সংব্রিধান িার্বির হি িত িীষ্টানে ?  
20. At present what is the normal tenure of the French President ? 

 িতব মানন ফরাসী রােপব্রতর সাধারণ িার্বিাে িত িছর ?  
21. In France the government is formally responsible to which authority ? 

 ফ্রানন্স সরিানরর আনুষ্ঠাব্রনি দাব্রিত্বশীেতা িার িানছ ? 
22. What is the name of the authority which declares any bill unconstitutional in 

France? 

 ফ্রানন্সর কর্ িততব পক্ষ কিান ব্রিেনি অসংব্রিধাব্রনি িনে ক াষণা িনর তার নাম িী ? 
23. How is the nature of the RPR (Ressemblement pour la Republic) of France as a 

political party ? 

 প্রিত ব্রতগত ানি ফ্রানন্সর  RPR(Ressemblement pour la Republic) িী ধরননর রাজননব্রতি 

দে ? 
24. Equal voting right for both male and female in France was recognized by which 

constitution? 

 ফ্রানন্স কিান সংব্রিধান দ্বারা নারী ও পুরুনষর ক ােদাননর সমানাব্রধিার স্বীিত ত হি? 
25. When were East Germany and West Germany unified? 

 পূিব জামবাব্রন ও পব্রিম জামবাব্রনর এিীিরণ িনি  নে ? 
26. By whom the Federal President of Germany is elected? 

 জামবান র্কু্তরানের রােপব্রত ব্রনিবাব্রচত হন িার িা িানদর দ্বারা ? 
27. What is the normal tenure of the members of Bundestag? 

 িুনেসোনগর সদসযনদর সাধারণ িার্বিানের কমিাদ িত িছর ? 
28. What is the name of the appex court of justice in Germany? 

 জামবাব্রনর সনিবাচ্চ আদােনতর নাম িী? 
29. What is the name of the party that has introduced ‘new politics’ or alternative 

politics in German political system? 

 জামবাব্রনর রাজননব্রতি িযািস্থাি ‘নতুন রাজনীব্রত’ িা ব্রিিল্প রাজনীব্রতর প্রিতব নিারী রাজননব্রতি 



দনের নাম িী ? 
30. Who elect/s the German Chancellor 

 কি জামবান চযানন্সেরনি ব্রনিবাব্রচত িনরন?  
 


