
















DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE, HOWRAH. 

B.A PART-II EXAMINATION -2020 

1+1+1 (OLD AND NEW) 

POLITICAL   SCIENCE (HONS) 

PAPER-III 

FULL MARKS-50              TIME(2:00-4:00)PM             DATE OF EXAMINATION:28.11.2020 

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 2 টি লেষদে সংলিপ্ত িীো রিখ। (১০০ শদের মদযে): (10x2=20)  

ক। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তািো। 

খ। শ াষনের বিরুনে অবধকার। 

গ। বেনদে মূলক েীবতর সনে শমৌবলক অবধকানরর  পার্ েকয।  

ঘ। সুবপ্রমনকানটের গঠে। 

ঙ। রাষ্ট্রপবতর ‘শভনটা’ ক্ষমতা। 

চ। বেি োচে কবম নের শে শকাে ৪ শট কাজ। 

 

২। রয রোন ২ িী প্রদের উত্তর োও।(15x2=30) 

ক। স্বাধীেতার অবধকার আনলাচো কর।  

খ। ভারনতর প্রধােমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমে োদা আনলাচো কর। 

গ। ভারনত রাজনেবতক দলিযিস্থা সম্পনকে টীকা শলখ। 

ঘ। ভারনত মােিাবধকার  আনদালনের ভূবমকা  আনলাচো কর। 

 

 

 



SECTION-B 

১। রয রোন 2 টি লেষদে সংলিপ্ত িীো রিখ। (১০০ শদের মদযে): (10x2=20)  

 

ক। কূটেীবত প্রসনে শকৌটটলযর িক্তিয। 

খ। মতপ্রকান র স্বাধীেতা প্রসনে রামনমাহে রানয়র িক্তিয। 

গ। নেরাজযিাদ  সম্পনকে গান্ধীর ধারণা। 

ঘ। ‘ আধুবেকতািাদ’ সম্পনকে  নসয়দ  আহনমদ খাে। 

ঙ। স্বনদ ী আনদালনের গুরুত্ব। 

চ। শেৌনসো বিনরাহ। 

 

২। রয রোন ২ িী প্রদের উত্তর োও।(15x2=30) 

ক। মধযেুগীয় রাষ্ট্রবচন্তায় মুসবলম  াসনকর দাবয়ত্ব ও  কাজ। 

খ। অবি িযিস্থা সম্পনকে গাবন্ধর ধারণা আনলাচো কর। 

গ। আইে অমােয  আনদালনের উপর একটট সমানলাচোমূলক টীকা শলখ। 

ঘ। বহদ ুজাবতয়তািাদ প্রসনে সাভারকানরর িক্তিয শলখ। 



DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE, HOWRAH. 

B.A PART-II EXAMINATION -2020 

1+1+1 (OLD AND NEW) 

POLITICAL   SCIENCE (HONS) 

PAPER-IV 

FULL MARKS-50              TIME(2:00-4:00)PM             DATE OF EXAMINATION: 02.12.2020 

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 2 টি লেষদে সংলিপ্ত িীো রিখ।(১০০ শদের মদযে): (10x2=20) 

ক। আন্তর্জাতিক সম্পর্কজর প্রকৃতি 

খ। তি-মেরু তির্ের ধারণা 

গ। কূটনীতির সংজ্ঞা 

ঘ। সাকজ -র(SAARC) েূল উর্েশ্য 

ঙ। পঞ্চশ্ীল নীতির গুরুত্ব 

চ। রাষ্ট্রসংর্ঘর  উর্েশ্য ও নীতি 

 

২। রয রোন ২ িী প্রদের উত্তর োও।(15x2=30) 

ক। আন্তর্জাতিক সম্পর্কজ িাস্তিিাদী িত্ত্বটট আর্লাচনা কর। 

খ। তিোয়ন িলর্ি তক মিাঝ? িার সাংসৃ্কতিক, অর্ জননতিক ও রার্ননতিক তদকগুতল আর্লাচনা 

কর। 

গ। মর্াট তনরর্পক্ষ নীতি তক?  িিজোন তির্ে এর প্রাসতিকিা আর্লাচনা কর। 

ঘ। রাষ্ট্রসংর্ঘর সাধারণ সভার গঠন, ও ভূতেকা  আর্লাচনা কর। 

 



 

 

SECTION-B 

১। রয রোন 2 টি লেষদে সংলিপ্ত িীো রিখ।(১০০ শদের মদযে): (10x2=20)  

ক। িুলনােূলক রার্নীতি ও িুলনােূলক  শ্াসনিযিস্থার ের্ধয পার্ জকয। 

খ। তির্টর্ন আইর্নর অনুশ্াসন। 

গ। U.S.A ক্ষ্মিা স্বিতিকরণ িযিস্থা।  

ঘ। লর্জ সভার গঠন। 

ঙ। গণপ্রর্ািনতি  চীর্ন নাগতরকর্দর মেৌতলক  কিজিয। 

চ। U.S.A-মি তিচার তিভাগীয় সেীক্ষা। 

 

২। রয রোন ২ িী প্রদের উত্তর োও।(15x2=30) 

 

ক। উদারননতিক  রার্ননতিক  িযিস্থার প্রকৃতি আর্লাচনা কর। 

খ। োতকজন তসর্নট মক তির্ের শ্ক্তিশ্ালী তিিীয় কক্ষ িলা হয় মকন? মিাোর উত্তর্রর স্বপর্ক্ষ 

যুক্তি দাও। 

গ।  গণপ্রর্ািনতি  চীর্ন নাগতরকর্দর মেৌতলক অতধকার সম্পর্কজ  সংতক্ষপ্ত টীকা মলখ। 

ঘ।  তির্টন ও  োতকজন দলিযিস্থার  িুলনােূলক আর্লাচনা কর। 

 


