
DR. KANAILAL BHATTACHARYA COLLEGE, HOWRAH 

B.A 1st SEMESTER(GENERAL)EXAMINATION (UNDER CBCS SYSTEM) 

POLITICAL SCIENCE  

PAPER -CC/GE-1 

INTRODUCTION TO POLITICAL THEORY 

TIME: 11:00AM-12:00 NOON                  FULL MARKS-25               DATE- 27.02.2021 

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

INTERNAL ASSESSMENT 

প্রান্ত লিলিত সংিযাগুলি পূর্ ণমান  লনর্দণশক। 

১) যে যকান ৫টি প্রর্ের  উত্তর দাও (৫x২)=১০ 

ক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ২টি বিবিষ্ট্য। 

খ। ‘সাধারে ইচ্ছা’ সম্পনকে রুনিা। 

গ। গণসাি েন ৌবিকতার বক। 

ঘ। রানষ্ট্রর আন াচোয় আদি েিাদী তত্ত্ব। 

ঙ। গণতন্ত্র সংজ্ঞা। 

চ। ‘ব বি ও ‘ উপবরকাঠানিা’ ি নত বক বিাঝ। 

ছ। িাকেনসর বেণী বত ‘প্রন তাবরয়ানতর’ ধারণা । 

TUTORIAL ASSESSMENT 

২। যে যকান ১ টি প্রর্ের উত্তর দাও। (১৫x১=১৫) 

ক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আচরণিাদ দৃটষ্ট্ বি  আন াচো কর । 

খ। িহুত্বিাদ  ধারণা। 

গ। রাষ্ট্র সম্পনকে গাবিিাবদ তত্ত্ব। 

ঘ। িাকেনসর বেেী ও বেেী সংগ্রানির তত্ত্ব আন াচো কর। 

ঙ। িাকেনসর বিপ্লনির ধারো আন াচো কর। 

চ। ব বেনের সাম্রাজ্যিানদর ধারণা িযাখযা কর। 

 

 



DR. KANAILAL BHATTACHARYA COLLEGE 

B.A 3RD SEMESTER(GENERAL)(UNDER CBCS SYSTEM) 

POLITICAL SCIENCE  

PAPER -CC/GE-3 

TIME: (1:00-2:00)PM                     FULL MARKS-25               DATE- 01.03.2021 

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

INTERNAL ASSESSMENT 

প্রান্ত লিলিত সংিযাগুলি পূর্ ণমান  লনর্দণশক। 

১ নং প্রশ্ন ও যে যকান  একটি প্রর্শ্নর উত্তর দাও৷  

১) যে যকান ৫টি প্রর্শ্নর  উত্তর দাও (২x৫)=10 

ক) ভারতীয় সংবিধানের  প্রস্তািোয় ‘সমাজতনের’  অর্ থ । 

খ) ২৩ ও ২৪ েং ধারা।  

গ) মমৌবিক অবধকার ও বেনদথশমূিক  েীবতর মনধে ২টি পার্ থকে । 

 ঘ) মিাকসভার অধেক্ষ। 

ঙ) রাজে সভার গঠে । 

চ) বেি থাচে কবমশনের গঠে। 

ছ) জাতীয় রাজনেবতক দনির সংজ্ঞা।  

   

TUTORIAL ASSESSMENT 

২। যে যকান ১টি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।(১x১৫=১৫) 

ক। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তািো  আনিাচো কর ।  

খ| ভারনতর বিচার বিভাবগয় সক্রিয়তা বক? মস সম্পনকথ আনিাচো কর ৷  

গ| ভারনতর মজাি রাজেীবত আনিাচো কর ৷  

ঘ| বচপনকা আনদািে । 

ঙ| োরীিাদী আনদািে । 

চ| েম থদা িা াঁচাও আনদািে । 

ছ| ভারনত ধম থ ও  রাজেীবতর সম্পকথ আনিাচো কর । 



DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE, HOWRAH 

B.A 3RD SEMESTER (GEN) (UNDER CBCS SYSTEM) 

POLITICAL SCIENCE 

SKILL ENHANCEMENT COURSE  

FULL MARKS -10.      TIME-(1:00-2:00)       DATE-04.03.2021 

(SEC A-1) LEGAL LITERACY 

INTERNAL ASSESSMENT 

নিম্ননিনিত যে য োি ৫টি প্রশ্নের উত্তর দোও।  (৫X২=১০)  

 । ভোরতীয় দন্ডনিনি  শ্নি যেশ্ন  িিিৎ হয়? 

ি। ভোরশ্নত য ৌজদোনর নিচোরিযিস্থোর ৩টি অংশ উশ্নেি  র। 

গ। FIR ন ? 

ঘ। তশ্নেযর অনি োর(RTI)  ন ? 

ঙ। নিশোিো নিশ্নদে নশ োর ৩টি বিনি্ষ্ট্য  আশ্নিোচিো  র। 

চ। প্রেোগত আইি িিশ্নত ন  যিোঝ? 

ছ।  িনিউমোর অনি োর ন ? 

(SEC-A-2) 

UNDERSTANDING THE LEGAL SYSTEM 

নিম্ননিনিত যে য োি ৫টি প্রশ্নের উত্তর দোও।  (৫X২=১০)  

 )  ত িোশ্নি The Penal Code পোি হয়? 

ি) ভোরশ্নত িিেনিম্ন আদোিশ্নতর িোম ন ? 

গ) যিো  আদোিত  শ্নি এিং য  িংগঠিত  শ্নরি? 

ঘ) FIR-র পরূ্ে রূপ যিি ও এটি য ি দোনিি  রশ্নত হয়? 

ঙ) িংনিিোশ্নি ৩২িং িোরোয়  টি যিি আশ্নছ এিং ন  ন ? 

চ) িুপ্রীম য োর্ে  নিচোরপনত হিোর যেোগযতো ন ? 

ছ) Fast Track Court ন  উশ্নেশ্নশয গঠিত হয়?  



DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE, HOWRAH 

B.A 5TH SEMESTER (GEN) (UNDER CBCS SYSTEM) 

POLITICAL SCIENCE 

SKILL ENHANCEMENT COURSE  

FULL MARKS -10.         TIME-(3:00-4:00)PM              DATE-03.03.21 

(SEC A-1) LEGAL LITERACY 

INTERNAL ASSESSMENT 

নিম্ননিনিত যে য োি ৫টি প্রশ্নের উত্তর দোও।  (৫X২=১০)  

 । ভোরতীয় দন্ডনিনি  শ্নি যেশ্ন  িিিৎ হয়? 

ি। ভোরশ্নত য ৌজদোনর নিচোরিযিস্থোর ৩টি অংশ উশ্নেি  র। 

গ। Cognizable অপরোশ্নির উদোহরণ দোও। 

ঘ। তশ্নেযর অনি োর(RTI)  ন ? 

ঙ। নিশোিো নিশ্নদে নশ োর ৩টি বিনি্ষ্ট্য  আশ্নিোচিো  র। 

চ। প্রেোগত আইি িিশ্নত ন  যিোঝ? 

ছ। জোনিশ্নির সংজ্ঞো দোও। 

(SEC-A-2) 

UNDERSTANDING THE LEGAL SYSTEM 

নিম্ননিনিত যে য োি ৫টি প্রশ্নের উত্তর দোও।  (৫X২=১০)  

 )  ত সোশ্নি The Penal Code পোস হয়? 

ি) ভোরশ্নত সিেনিম্ন আদোিশ্নতর িোি ন ? 

গ) যিো  আদোিত  শ্নি এিং য  সংগঠিত  শ্নরি? 

ঘ) FIR-র পণূে রূপ যিি ও এটি য ি দোনিি  রশ্নত হয়? 

ঙ) সংনিিোশ্নি ৩২িং িোরোয়  টি যিি আশ্নছ এিং ন  ন ? 

চ) সুপ্রীি য োর্ে  নিচোরপনত হিোর যেোগযতো ন ? 

ছ) Fast Track Court ন  উশ্নেশ্নশয গঠিত হয়?  



DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE, HOWRAH. 

B.A GENERAL EXAMINATION (UNDER CBCS SYSTEM) 

SEMESTER-V 

POLITICAL   SCIENCE (GENERAL) 

PAPER-DSE(1A) 

PUBLIC ADMINISTRATION 

FULL MARKS-25                          TIME: (3:00-4:00)PM            DATE:28.02.2021           

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

instructions carefully. 

SECTION-A(INTERNAL ASSESSMENT) 

১। যে য োন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দোও। (৫x২=১০) 

 ) জনপ্রশোসশ্ননর সংজ্ঞো দোও। 

খ) নয়ো জনপ্রশোসন য োন ৪টি বিষশ্নয়র উপর গুরত্ব যদয়? 

গ) উন্নয়ন প্রশোসশ্ননর উশ্নেশয ব ? 

ঘ) বরগস-র ধোরণো অনুেোয়ী তুলনোমূল  জনপ্রশোসশ্ননর ৩টি ধোরো ব ? 

ঙ) মযোক্স ওশ্নয়িোশ্নরর আমলোতশ্নের ২টি বিবশষ্ট্য উশ্নেখ  র। 

চ) জোতীয় গ্রোমীন স্বোস্থ্য বমশন  শ্নি যেশ্ন  চোলু হয়। 

ছ) MGNREGA  ম মসূবচর প্রধোন উশ্নেশয ব ? 

  

 SECTION-B(TUTORIAL ASSESSMENT) 

১। যে য োন ১টি প্রশ্নের উত্তর দোও। (১x১৫=১৫) 

 ) জনপ্রশোসশ্ননর উদ্ভি, বি োশ ও ভুবম ো আশ্নলোচনো  র। 

খ) ভোরতীয় উপমহোশ্নদশ্নশ উন্নয়ন প্রশোসশ্ননর উপশ্নেোবগতো।  

গ) মযোক্স ওশ্নয়িোশ্নরর আমলোতশ্নের পে মোশ্নলোচনো  র। 

ঘ) সি ম বশক্ষো অবভেোশ্ননর উপর এ টি িী ো যলখ। 

ঙ) জোতীয় গ্রোমীন স্বোস্থ্য বমশশ্ননর উশ্নেশয ও  ম মসূচী িযোখযো  র। 

 

 

 

 

 



PAPER-DSE(1B) 

INDIAN FOREIGN POLICY 

FULL MARKS-25               TIME: (3:00-4:00)PM       DATE:28.02.2021       

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

instructions carefully. 

SECTION-A(INTERNAL ASSESSMENT) 

১। যে য োন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দোও। (৫x২=১০) 

ক। বৈদেশিক নীশির ধারণা 

খ। বৈদেশিক নীশি প্রণয়দন সামশরক ৈাশিনীর ভূশমকা। 

গ। কূটনীশির সংজ্ঞা 

ঘ। জািীয় স্বার্ থ ৈলদি শক বৈাঝ? 

ঙ। পঞ্চিীল নীশির গুরুত্ব 

চ। ভারি-পাশকস্তাদনর মদধে শসমলা চুক্তি কদৈ স্বাক্ষশরি িয় এৈং বকান ঘটনার পশরদপ্রশক্ষদি?  

ছ) বনপাল  ও ভারদির মদধে সাম্প্রশিক শক মূল শৈষয় শনদয় শৈদরাধ?  

 

SECTION-B(TUTORIAL ASSESSMENT) 

১। যে য োন ১টি প্রশ্নের উত্তর দোও। (১x১৫=১৫) 

 ) ভারদির পররাদের সদে সম্পকথ স্থাপদনর মূল নীশি আদলাচনা কর। 

খ) বজাট শনরদপক্ষ নীশি শক?  ৈিথমান শৈদে এর প্রাসশেকিা আদলাচনা কর। 

গ) বৈদেশিক নীশি প্রণয়দনর পদ্ধশিগুশল আদলাচনা কর। 

ঘ).১৯৯০-র েিদক ভারি-ৈাংলাদেি সম্পকথ আদলাচনা কর। 

ঙ) বৈদেশিক নীশি প্রণয়দন জািীয় স্বাদর্ থর ভূশমকা আদলাচনা কর। 

 

 


