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1. In which year were the Fundamental Rights of the citizens of Pakistan made legally 

justiciable? 
 ক োন বছর পোক স্তোননর নোগকর নের ক ৌকি  অকি োর আইনত কবচোরন োগয  রো 

হন়েকছি? 
2. What is the tenure of the Prime Minister of Pakistan? 
 পোক স্তোননর প্রিোন ন্ত্রীর  ো য োি  ত? 

3. Who elects the President of Pakistan? 
 পোক স্তোননর রোষ্ট্রপকত ক  কনবযোচন  নরন? 

4. In Pakistan which house of the bicameral legislature can pass the Federal Budget 
and all Finance Bills? 

 পোক স্তোনন আইনসভোর ক োন  ক্ষ কেডোরোি বোনেট এবং স স্ত অর্য কবি পোস  রনত 
পোনর? 

5. In which year did the national legislature of Pakistan become bi-cameral? 
  ক োন বছনর পোক স্তোননর েোতী়ে আইনসভো কি- ক্ষ আইনসভো়ে পকরণত হন়েকছি? 
6. How many Houses do the Provincial Legislatures of Pakistan have? 
 পোক স্তোননর প্রোনেকি  আইনসভো়ে  ়েটি  ক্ষ রন়েনছ? 
7. In which year did General Zia ul Haq make the declaration of “Nizam-e-Islam”? 
 কেনোনরি কে়েো উি হ  ক োন বছনর “কনেো -ই-ইসিো ” ক োষণো  নরকছনিন? 
8. How many provinces are there in Pakistan at present? 
 পোক স্তোনন বতয  োনন  ়েটি প্রনেি রন়েনছ? 
9. Which institution is considered to be the guardian of the rights of the people in 

Pakistan? 
 ক োন সংগঠনন  পোক স্তোননর েনগনণর অকি োনরর অকভভোব  কহসোনব কবনবচনো  রো 

হ়ে? 
10. What kind of party system prevails in Pakistan? 
 পোক স্তোনন ক োন িরননর েিী়ে বযবস্থো কবরোে  রনছ? 
11. Which two political leaders of India by whom Sheikh Mujibur Rahman was deeply 

influenced? 
 ভোরনতর ক োন েইু রোেননকত  কনতো  োনের িোরো কিখ  ুকেবরু রহ োন গভীরভোনব 

প্রভোকবত কছনিন? 
12. On which date was the present constitution of Bangladesh implemented? 

 বোংিোনেনির বতয  োন সংকবিোনটি ক োন তোকরনখ  ো য র হন়েকছি? 

13. In Bangladesh, which is the supreme law of the land? 
 বোংিোনেনি সনবযোচ্চ আইনটি ক োনটি? 



14. Besides Nationalism, which are the other three components of the 'four 
fundamental principles of state administration’? 

 েোতী়েতোবোে ছোডোও 'রোেয প্রিোসননর চোরটি ক ৌকি  নীকত োিোর' অপর কতনটি 
উপোেোন  ী? 

15. What is the tenure of the legislature of Bangladesh? 
 বোংিোনেনির আইনসভোর ক ়েোে  ত?  
16. In 1948, which language was declared by Mohammad Ali Jinnah to be the only 

national language of Pakistan? 
 1948 সোনি ক োন ভোষোটি ক োহোম্মে আিী কেন্নোহ পোক স্তোননর এ  োত্র েোতী়ে ভোষো 

কহসোনব ক োষণো  নরকছনিন? 
17. In which year was the Awami League established? 
  আও়েো ী িীগ প্রকতকিত হ়ে ক োন সোনি? 
18. How many political parties are recognised by the Federal Parliament of Nepal? 
  কনপোনির কেডোনরি সংসে িোরো  তটি রোেননকত  েি স্বী ৃত? 
19. In which year did the rule of Ranas begin in Nepal? 
 কনপোনি ক োন বছনর রোনোর িোসন শুরু হন়েকছি? 
20. In which year was Panchayati Democracy implemented in Nepal? 
 ক োন বছনর কনপোনি পঞ্চোন়েত গণতন্ত্র প্রন়েোগ  রো হন়েকছি? 
21. Which is the only Hindu State in the world? 
 কবনের এ  োত্র কহন্দু কেি ক োনটি? 
22. Which Act passed by Padma Samser Rana is the first written constitution of Nepal? 
  পদ্ম স ন়ের রোনো  তৃয   গৃহীত ক োন আইন কনপোনির প্রর্  কিকখত সোংকবিোকন  

েকিি? 
23. In which year was the Nepali Congress created? 
 কনপোকি  ংনেস ক োন সোনি প্রকতকিত হন়েকছি? 
24. What type of political system does Sri Lanka have? 
  শ্রীিঙ্কোর ক োন িরননর রোেননকত  বযবস্থো রন়েনছ? 

25. What is the tenure of the members of National Council of Nepal? 
  কনপোনির েোতী়ে  োউকিনির সেসযনের ক ়েোে  ত? 
26. When was the present constitution of Sri Lanka adopted? 

  শ্রীিঙ্কোর বতয  োন সংকবিোন  খন গৃহীত হন়েকছি? 

27. In Sri Lanka, who appoints and heads the Cabinet? 
  শ্রীিঙ্কো়ে ক   কন্ত্রপকরষে কনন়েোগ  নর এবং এর প্রিোন? 

28. In which year was Sri Lanka granted “Full responsible status” within the British 
Commonwealth of Nations? 

 ক োন বছনর কিটিি   নওন়েির্ অে কনিনস-এর  নিয শ্রীিঙ্কোন  "সমূ্পণয েোক়েত্বিীি 
  যোেো" কেও়েো হন়েকছি? 

29. What is the name of Sri Lanka’a oldest political party? 
  শ্রীিঙ্কোর প্রোচীনত  রোেননকত  েনির নো   ী? 

30. Which is the primary religion of Sri Lanka? 
 শ্রীিঙ্কোর প্রোর্ক   ি য ক োনটি? 



 


