1. Name the Lower House of the legislature of Switzerland.
Ans. The Lower House of the legislature of Switzerland is
National Council.
Q. সুইটজারল্যান্ডের আইনসভার ননম্নকন্ডের নাম নক?
Ans. সুইজারল্যান্ডের আইনসভার ননম্নকন্ডের নাম হন্ডল্া জাতীয়
পনরষদ।

2. Is the constitution of Switzerland written or unwritten?
Ans. The constitution of Switzerland is written.
Q. সুইজারল্যান্ডের সংনিধান নল্নিত নানক অনল্নিত?
Ans. সুইজারল্যান্ডের সংনিধান একটি নল্নিত সংনিধান।

3. Who said that Switzerland is the only democratic nation?
Ans. Bryce said that Switzerland is the only democratic
nation.
Q. সুইজারল্যােন্ডক একমাত্র গণতানিক দদশ দক িন্ডল্ন্ডেন?
Ans. সুইজারল্যােন্ডক একমাত্র গণতানিক দদশ িন্ডল্ন্ডেন ব্রাইস।

4. How many articles are there in the constitution of
Bangladesh?
Ans. There are 153 articles in the Constitution of Bangladesh.

Q. িাংল্ান্ডদন্ডশর সংনিধান্ডন কয়টি ধারা আন্ডে ?
Ans.িাংল্ান্ডদন্ডশর সংনিধান্ডন 153 টি ধারা আন্ডে।

5. Who appoints the judges of the Supreme Court and High
Court of Bangladesh?
Ans. The President appoints the judges of the Supreme Court
and High Court of Bangladesh.
Q. িাংল্ান্ডদন্ডশর সুনিম দকাটট ও হাইন্ডকান্ডটটর নিচারপনতন্ডদর দক
ননন্ডয়াগ কন্ডরন?
Ans. িাংল্ান্ডদন্ডশর সুনিম দকাটট ও হাইন্ডকান্ডটটর নিচারপনতন্ডদর
রাষ্ট্রপনত ননন্ডয়াগ কন্ডরন।

6. Which article of the constitution of Bangladesh separates
the judiciary from the executive?
Ans. Article 22 separates the judiciary from the executive in
Bangladesh.
Q. িাংল্ান্ডদন্ডশর নিচার নিভাগ দক শাসন নিভাগ দেন্ডক পৃেক
করার কো িল্া হন্ডয়ন্ডে কত নম্বর ধারায় ?
Ans. িাংল্ান্ডদন্ডশর সংনিধান্ডনর 22 নম্বর ধারায় িাংল্ান্ডদন্ডশর
নিচার নিভাগ শাসন নিভাগ দেন্ডক পৃেক রািার কো িল্া
হন্ডয়ন্ডে।

7. What is the minimum age required for the citizens of
Bangladesh to vote in elections?
Ans. The minimum age required for the citizens of
Bangladesh to vote in elections is 18 years.
Q. িাংল্ান্ডদন্ডশ কমপন্ডে কত িের িয়স্ক নাগনরন্ডকরা দভাটদান্ডনর
অনধকারী?
Ans. অনধকার িাংল্ান্ডদশ কমপন্ডে 18 িের িয়স্ক নাগনরকরা
দভাটদান্ডনর অনধকারী।

8. How many branches are there in the judiciary of France?
Name them.
Ans. The judiciary of France has 2 branches. They are the
Judical branch and the Administrative branch.
Q. ফরানস সংনিধান্ডনর নযায়াল্য়ন্ডক কয় ভান্ডগ ভাগ করা যায় ও
নক নক?
Ans. ফরানস সংনিধান্ডনর আন্ডল্ান্ডক দুই ভান্ডগ ভাগ করা যায়।
1. সাধারণ আদাল্ত এিং 2. িশাসননক আদাল্ত

9.What is the tenure of the members of the National
Assembly?
Ans. The tenure of the members of the National Assembly is
5 years. However, the President can dissolve the National
Assembly before the completion of the tenure.

Q. ফরানস জাতীয় সভার সদসযন্ডদর কাযটকান্ডল্র দময়াদ কত?
Ans. ফরানস জাতীয় সভার সদসযন্ডদর কাযটকান্ডল্র দময়াদ পাাঁচ
িের। কাযটকাল্ দশষ হওয়ার আন্ডগ রাষ্ট্রপনত জাতীয় সভা দভন্ডে
নদন্ডত পান্ডরন।

10.Which article of the constitution of Switzerland mentions
about the Freedom of Press?
Ans. Article 55 of the constitution of Switzerland mentions
about the Freedom of Press.
Q. সুইজারল্যান্ডের সংনিধান্ডনর কত নম্বর ধারায় সংিাদপন্ডত্রর
স্বাধীনতা িদান করা হন্ডয়ন্ডে?
Ans. সুইজারল্যাে এর সংনিধান্ডনর 55 নম্বর ধারায়
সংিাদপন্ডত্রর স্বাধীনতা িদান করা হন্ডয়ন্ডে।

