










DR. KANAILAL BHATTACHARYA COLLEGE 

B.A PART -II EXAMINATION, 2020  

(For I+I+I ,Old and New) 

POLITICAL SCIENCE (General) 

PAPER -II  

TIME : (2:00-4:00) PM      FULL MARKS-50        Date of Examination: 13/12/2020 

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

প্রান্ত লিলিত সংিযাগুলি পূর্ ণমান  লনর্দণশক। 

১ নং প্রশ্ন ও যে যকান দটুি প্রর্শ্নর  উত্তর দাও৷ 

১) যে যকান দটুি প্রর্শ্নর সংলিপ্ত উত্তর দাও (5×2)=10 

ক) সংসদীয় রাজন ৈ্তিক ব্যব্ৈ্থার চারটি  মূল বব্তিষ্ট্য । 

খ। তিটিি সংতব্ধান র উৎস সমহূ  । 

গ) তিটিি পাল লানমনের  য ৌথ দাতয়ত্বিীলিা । 

 ঘ) মাতকল  তসন নির যসৌজ যনব্াধ । 

ঙ) চীন র রাষ্ট্রীয় পতরষনদর  গঠ  । 

চ) চী লর জািীয় গণকংনেনসর থায়ী কতমটির চারটি কাজ । 

ছ)  সইুৎজারলযানের  গণন াি ও গণউনদযাগ । 

জ) পঞ্চম ফরাতস সংতব্ধান র চারটি বব্তিষ্ট্য ।  

 

২| উদারন তিক  রাজন তিক ব্যব্ৈ্থার বব্তিষ্ট্য আনলাচ া করৈ্ ৷(২০)  

৩| তিটিি সাংতব্ধাত ক  িাস  ব্যব্ৈ্থায় ‘আইন র অ ুিাস ’  আনলাচ া কর। (২০)  

৪| তিটিি প্রধা মতির ক্ষমিা  ও  ুতমকা আনলাচ া করৈ্ ৷(২০)  

৫| মাতকল   ুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যব্ৈ্থার প্রকৃতি আনলাচ া করৈ্ (২০)  

৬| মাতকল  তসন িনক তব্নের িক্তক্তিালী তিিীয় কক্ষ যক  ব্লা হয় ? যিামার উত্তনরর স্বপনক্ষ  ুক্তক্ত 

দাও।(২০) 

 ৭| চীন র গণ তব্প্লনব্র গুরুত্ব আনলাচ া কর ।(২০)   

৮| চীন র  াগতরকনদর যমৌতলক অতধকার আনলাচ া কর । (২০) 

 ৯| রাতিয়ার সংতব্ধান র প্রকৃতি আনলাচ া কর। (২০) 



DR. KANAILAL BHATTACHARYA COLLEGE 

B.A PART -II EXAMINATION, 2020 

(For I+I+I , Old and New) 

POLITICAL SCIENCE (General) 

PAPER -III 

Time: (2:00-4:00)PM  FULL MARKS-50  Date of Examination: 14/12/2020 

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

প্রান্ত লিলিত সংিযাগুলি পূর্ ণমান  লনর্দণশক। 

১ নং প্রশ্ন ও যে যকান  দটুি প্রর্শ্নর উত্তর দাও৷  

১) যে যকান দটুি প্রর্শ্নর  উত্তর দাও (5×2)=10 

ক) ভারতীয় সংবিধানের  প্রস্তািোয় ‘সমাজতনের’  অর্ থ । 

খ) মমৌবিক অবধকার ও বেনদথশমূিক  েীবতর পার্ থকয । 

গ) মিাকসভার অধযক্ষ। 

ঘ) মিাকসভার মেতা বিনসনি প্রধােমেীর ভূবমকা । 

ঙ) ভারনত বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা । 

চ) রাজযপানির  ‘মসচ্ছাধীে ক্ষমতা’। 

 ছ) জাতীয় রাজনেবতক দনির সংজ্ঞা।  

জ) ভারতীয় রাজেীবতনত  ধনম থর ভুবমকা। 

 

২। যে যকান দটুি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।(20x2=40) 

ক। ভারতীয় সংবিধানে ‘ স্বাধীেতার অবধকার’ আনিাচো কর ।  

খ| ভারনতর মকন্দ্র-রাজয সম্পনকথ আই্ে সংিান্ত  সম্পকথ আনিাচো কর৷  

গ| ভারনতর রাষ্ট্রপবতর  ক্ষমতা ও পদমর্ থাদা আনিাচো কর৷  

ঘ| ভারনতর মিাকসভা ও রাজযসভার মনধয সম্পকথ আনিাচো কর।  

ঙ| সপু্রীম মকানটথর গঠে এিং কাজ আনিাচো কর।  

চ| ভারতীয় সংবিধাে সংনশাধে পদ্ধবত আনিাচো কর ৷  

ছ| ভারনতর মর্  মকাে একটট জাতীয় রাজনেবতক দনির মতাদশ থ ও  কম থসচূী আনিাচো কর।  

জ। ভারনতর বেি থাচে কবমশনের  গঠে ও কাজ আনিাচো কর। 


