
















DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE, HOWRAH. 

B.A PART-1 EXAMINATION -2020 

1+1+1 (OLD AND NEW) 

POLITICAL   SCIENCE (HONS) 

PAPER-1 

FULL MARKS-100          TIME: (2:00-4:00) PM             DATE OF EXAMINATION:27.11.2020 

Candidates are required to give answers in their own words as far as practicable. 

Please read the instructions carefully. 

**Candidates whose Registration year falls between 2009 to 2016 should attempt 

Questions from SECTION-A only. 

**Candidates with Registration year 2017 will attempt questions from SECTION-B only. 

যাদের ররজিদেশন ২০০৯ রেদে ২০১৬-র মদযে তারা SECTION-A লিখদে এেং  যাদের 

২০১৭ ররজিদেশন তারা SECTION-B লিখদে। 

SECTION-A 

১। রয রোন ৪ টি লেষদে সংলিপ্ত িীো রিখ।(১০০ শদের মদযে): (10x4=40)  

ক। নারীবাদী  দৃষ্টিভঙ্গি। 

খ। সামাজিক চুজি মতবাদ। 

গ। আইননর সংজ্ঞা।  

ঘ। বযবস্থাজ্ঞাপক  দৃষ্টিভঙ্গি। 

ঙ। শ্রেণী সম্পনকে মাকেনসর ধারণা। 

চ। ‘ঙ্গভঙ্গি ‘এবং  ‘উপঙ্গরকাঠানমার’ মনধয সম্পকে। 

ছ। স্বাধীনতা সম্পনকে মাকেনসর ধারণা। 

ি। পাষ্টটে সম্পনকে শ্রেঙ্গনননর বিবয। 

 

২। রয রোন ২ িী প্রদের উত্তর োও।( 30x2=60) 

 

ক। স্বাধীনতা ও সানমযর সম্পকে আনোচনা কর। 

খ। সংরক্ষনমূেক গণতনের  প্রকৃঙ্গত আনোচনা কর। 

গ। মাকেনসর ঐঙ্গতহাঙ্গসক বস্তুবাদ সম্পনকে  সংঙ্গক্ষপ্ত টীকা শ্রেখ। 

ঘ। ঙ্গবপ্লব সম্পনকে মাকেনসর ধারণা আনোচনা কর। 



 

SECTION-B 

 

১। রয রোন ৪ টি লেষদে সংলিপ্ত িীো রিখ। (১০০ শদের মদযে): (10x4=40)  

 

ক। রািনীঙ্গতনত ক্ষ্মতার গুরুত্ব। 

খ। রানের শ্রে শ্রকান ৩ টী  ঙ্গবঙ্গিিতা। 

গ। আইননর সংজ্ঞা।  

ঘ। বযবস্থাজ্ঞাপক  দৃষ্টিভঙ্গি। 

ঙ। শ্রেণী সম্পনকে মাকেনসর ধারণা। 

চ। ‘ঙ্গভঙ্গি ‘এবং  ‘উপঙ্গরকাঠানমার’ মনধয সম্পকে। 

ছ। রানের ধারণা। 

ি। পাষ্টটে সম্পনকে শ্রেঙ্গনননর বিবয। 

 

২। রয রোন ২ িী প্রদের উত্তর োও।(30x2=60) 

 

ক। স্বাধীনতা ও সানমযর সম্পকে আনোচনা কর। 

খ। সংরক্ষনমূেক গণতনের  প্রকৃঙ্গত আনোচনা কর। 

গ। মাকেনসর ঐঙ্গতহাঙ্গসক বস্তুবাদ সম্পনকে  সংঙ্গক্ষপ্ত টীকা শ্রেখ। 

ঘ। ঙ্গবপ্লব সম্পনকে শ্রেঙ্গনননর ধারণা আনোচনা কর। 

 

  

 

 



DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE, HOWRAH. 

B.A PART-1 EXAMINATION -2020 

1+1+1 (OLD AND NEW) 

POLITICAL   SCIENCE (HONS) 

PAPER-II 

FULL MARKS-100           TIME: (2:00-4:00)PM            DATE OF EXAMINATION:29.11.2020 

Candidates are required to give answers in their own words as far as practicable. 

Please read the instructions carefully. 

**Candidates whose Registration year falls between 2009 to 2016 should attempt 

Questions from SECTION-A only. 

**Candidates with Registration year 2017 will attempt questions from SECTION-B only. 

যাদের ররজিদেশন ২০০৯ রেদে ২০১৬-র মদযে তারা SECTION-A রেদে লিখদে এেং  

যাদের ২০১৭ ররজিদেশন তারা SECTION-B রেদে লিখদে। 

SECTION-A 

১। রয রোন ৪ টি লেষদে সংলিপ্ত িীো রিখ।(১০০ শদের মদযে): (10x4=40)  

ক। তুলনামূলক রাজনীতত ও তুলনামূলক  শাসনব্যব্স্থার মধ্যয পার্ থকয। 

খ। তিধ্েধ্ন আইধ্নর অনুশাসন। 

গ। U.S.A ক্ষ্মতা স্বততিকরণ ব্যব্স্থা।  

ঘ। গণতাতিক ককন্দ্রিকতাব্াদ (PRC)। 

ঙ। Switzerland-এ  গণধ্ াে ও গণউধ্দযাগ। 

চ। লর্থ স ার গঠন। 

ছ। গণপ্রজাতনতি  চীধ্ন নাগতরকধ্দর কমৌতলক  কতথব্য। 

জ। U.S.A-কত তব্চার তব্ াগীয় সমীক্ষা। 

 

২। রয রোন ২ িী প্রদের উত্তর োও।( 30x2=60) 

ক। উদারননততক  রাজননততক  ব্যব্স্থার প্রকৃতত আধ্লাচনা কর। 

খ। মাতকথন তসধ্নে কক তব্ধ্ের শন্দ্রিশালী তিতীয় কক্ষ ব্লা হয় ককন? কতামার উত্তধ্রর স্বপধ্ক্ষ 

যুন্দ্রি দাও। 

গ।  গণপ্রজাতনতি  চীধ্ন নাগতরকধ্দর কমৌতলক অতযকার সম্পধ্কথ  সংতক্ষপ্ত েীকা কলখ। 

ঘ।  তিধ্েন ও  মাতকথন দলব্যব্স্থার  তুলনামূলক আধ্লাচনা কর। 



  

SECTION-B 

 

১। রয রোন ৪ টি লেষদে সংলিপ্ত িীো রিখ। (১০০ শদের মদযে): (10x4=40)  

 

ক।  ারতীয় সংতব্যাধ্নর প্রস্তাব্না। 

খ। কশাষধ্নর তব্রুধ্ে অতযকার। 

গ। তনধ্দথশমূলক নীততর সধ্ে কমৌতলক অতযকাধ্রর  পার্ থকয।  

ঘ। সুতপ্রমধ্কাধ্েথর গঠন। 

ঙ। রাষ্ট্রপততর ‘ক ধ্ো’ ক্ষমতা। 

চ। তনব্ থাচন কতমশধ্নর কয ককান ৪ কে কাজ। 

ছ।  ারতীয় রাজনীততধ্ত শ্রতমক সংধ্ঘর  ূতমকা। 

জ। নম থদা ব্া াঁচাও আধ্দালন। 

 

২। রয রোন ২ িী প্রদের উত্তর োও।(30x2=60) 

 

ক। স্বাযীনতার অতযকার আধ্লাচনা কর।  

খ।  ারধ্তর প্রযানমিীর ক্ষমতা ও পদময থাদা আধ্লাচনা কর। 

গ।  ারধ্ত রাজননততক দলব্যব্স্থা সম্পধ্কথ েীকা কলখ। 

ঘ।  ারধ্ত মানব্াতযকার  আধ্দালধ্নর  ূতমকা  আধ্লাচনা কর। 

 

 


