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1. Which is the oldest constitution in the world ? 

 পৃথিবীর সবচেচে প্রােীন সংথবধান ক ানটি ? 

2. Who is the propounder of the Rule of Law in UK ? 

 ইংল্যাচে আইচনর অনুশাসন ধারণাটির প্রবক্তা ক ? 

3. What kind  of Government  is existed in UK.? 

 ইংল্যাচে ক ান ধরচনর সর ার বর্ত মান ? 

4. Who is the Constitutional head  in Britain? 

 ইংল্যাচে শাসনর্াথি  প্রধান ক  ? 

5. Who is the Mediator between Queen and the Cabinet? 

 রানী এবং  যাথবচনট এর মচধয ক াগাচ াগ স্থাপন  চরন ক  ? 

6. How many parts are needed to form the Parliament? 

 পাল্তাচমন্ট গঠচনর কেচে  েটি অংশ প্রচোজন ? 

7. By whom Money Bill is raised in the Parliament? 

 পাল্তাচমন্ট এ অিত থবল্  ার দ্বারা উত্থাথপর্ হে ? 

8. Which Chamber enjoys more power than the others in case of Constitution Amendment in UK? 

 ইংল্যাচে সংথবধান সংচশাধচনর কেচে ক ান  ে অথধ  েমর্া ক াগ  চর ? 

9. What pattern of party system is found in Britain?  

 ইংল্যাচে ক ান ধরচনর দল্ীে বযবস্থা কদখা  াে? 

10. When new constitution of USA is accepted? 

 মাথ ত ন  ুক্তরাচে নরু্ন সংথবধান  চব গহৃীর্ হচেথিল্ ? 

11. How many articles were in the first constitution of USA? 

 মাথ ত ন  ুক্তরাচের প্রিম সংথবধাচন  র্গুথল্ ধারা থিল্ ? 

12. Who is the constitutional head of USA? 

 মাথ ত ন  ুক্তরাচের সাংথবধাথন  প্রধান ক ? 

13. What type of supremacy is found in USA Government? 

 মাথ ত ন  ুক্তরাচে সর াচর থ  ধরচনর প্রাধানয ল্েয  রা  াে ? 

14. How many members are there in USA Senate? 

 মাথ ত ন  ুক্তরাচের থসচনচটর সদসয সংখযা  র্ ? 

15. What pattern of party system is found in USA?  

 মাথ ত ন  ুক্তরাচে ক ান ধরচনর দল্ীে বযবস্থা কদখা  াে ? 

16. In which year Fifth Republic Constitution of France was accepted? 

 ক ান বিচর ফ্রাচের পঞ্চম সাধারণর্িী সংথবধান গৃহীর্ হে? 

17. How many articles were there in the Fifth Republic Constitution of France? 

 ফ্রাচের পঞ্চম সাধারণর্িী সংথবধাচন  র্গুথল্ ধারা থিল্? 

18. What is tenure of the President of France? 

 ফ্রাচের রাষ্টপথর্র  া ত াল্  র্ বির? 

19. What is the name of new executive organ of France in the Fifth Republic Constitution of France? 

 ফ্রাচের পঞ্চম সাধারণর্িী সংথবধাচন নরু্ন সংস্থাটির নাম থ ? 

20. Who was the first President of France in the Fifth Republic Constitution of France? 



 ফ্রাচের পঞ্চম সাধারণর্িী সংথবধাচন প্রিম রােপথর্ ক  থিচল্ন? 

21. In which articles Right to Referendum is enlisted in the Fifth Republic Constitution of France? 

 ফ্রাচের পঞ্চম সাধারণর্িী সংথবধাচনর ক ান ক ান ধারাচর্ গণচ াচটর বযবস্থা আচি? 

22. When both the East and West Germany became united? 

  চব পূবত ও পথিম জামতাথন  ুক্ত হে? 

23. What are the main two parties in Germany? 

 জামতাথনর প্রধান দল্ দটুি থ  থ ? 

24. When Parliamentary form of government was established in Germany? 

 জামতাথনচর্  চব সংসদীে গণর্াথি  বযবস্থা প্রথর্থির্ হে? 

25. What kind of government system is found in Germany? 

 জামতাথনচর্ থ  ধরচনর সর াথর বযবস্থা কদখা  াে? 

26. How many provinces are there in Germany? 

 জামতাথনচর্  র্গুচল্া প্রচদশ আচি? 

27. In which political party Adlof Hitler was belong to? 

 অযাডল্ফ থহটল্ার ক ান রাজননথর্  দচল্র সচে  ুক্ত থিচল্ন ? 

28. When was Berlin Wall built? 

 বাথল্তচনর প্রােীর  চব তর্রী হে? 

29. When Confederation was formed in USA? 

 মাথ ত ন  ুক্তরাচে  চব রােসমবাে গঠির্ হচেথিল্? 

30. When was 2nd World War started? 

 থদ্বর্ীে থবশ্ব দু্ধ  চব শুরু হচেথিল্? 

 


