
DR. KANAILAL BHATTACHARYA COLLEGE, HOWRAH 

B.A SEMESTER-II (UNDER CBCS SYSTEM) EXAMINATION-2021 

INTERNAL AND TUTORIAL ASSESSMENT 

POLITICAL SCIENCE (GENERAL) 

PPAPER-PLSG CC/GE -2 (Comparative Government and Politics) 

TIME- 11:00-11:30 AM 

DATE OF EXAMINATION : 22/ 07/2021 

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

প্রান্ত লিলিত সংিযাগুলির পরূ্ণমান লনর্দণ শক। 

SECTION-A (INTERNAL) 

১। লনম্নলিলিত প্রর্ের উত্তর দাও।      ১×১০=10 

ক)  উদারনিনিক গণিানিক ব্যব্স্থার একটি বব্নিষ্ট্য লেখ। 

খ) যুক্তরাজ্যযর আইিসভার দটুি কজ্ের িাম লেখ৷ 

গ) কমন্স সভার লযজ্কাজ্িা একটি কাযযাব্েী লেখ৷ 

ঘ) মানকয ি যুক্তরাজ্ের  আইি সভার উচ্চকজ্ের িাম নক ? 

ঙ) মানকয ি যুক্তরাজ্ের রােপনির লযজ্কাজ্িা একটি কাযযাব্েী সম্পজ্কয  লেখ। 
চ) ফ্রাজ্ন্সর সংনব্ধাি এর লযজ্কাজ্িা একটি বব্নিষ্ট্য লেখ। 
ছ) সুইযারেযাজ্ের সংনব্ধাজ্ির লয লকাি একটি বব্নিষ্ট্য লেখ৷ 
য)  গণপ্রযািিী চীজ্ির িাগনরকজ্দর লয লকাি একটি কিয ব্য লেখ৷ 
ঝ) চীজ্ির কনমউনিস্ট দজ্ের লযজ্কাজ্িা একটি কাযযাব্েী সম্পজ্কয  লেখ৷ 
ঞ) চীজ্ির নব্চার নব্ভাজ্গর লযজ্কাি একটি বব্নিষ্ট্য সম্পকয  লেখ। 
 

SECTION-B (TUTORIAL)   

২। লয লকাি ১টি নব্ষজ্ের উপর project সাব্নমট কর। ১×১৫= ১৫ 

ক্) নিটিি দেীে ব্যব্স্থা। 
খ) সুইযারেযাজ্ের সংনব্ধাজ্ির বব্নিষ্ট্য  
গ)নিটিি রাযিনক্তর েমিা ও কাযযাব্েী 
ঘ)মানকয ি যুক্তরাজ্ের নব্চার নব্ভাগ 
ঙ)নচজ্ির যিগণিানিক নব্প্লব্। 



DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE, HOWRAH 

B.A SEMESTER-IV (UNDER CBCS SYSTEM) EXAMINATION.2021 

POLITICAL SCIENCE(GENERAL) 

INTERNAL AND TUTORIAL ASSESSMENT 

PAPER-CC4/GE4(INTERNATIONAL RELATIONS) 

  TIME: 12:00-12:30        DATE OF EXAMINATION- 22/07/2021 

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

SECTION-A(INTERNAL) 

১। নিম্ননিনিত প্রশ্নের উত্তর দাও।                                             (১০x১=১০) 

ক) প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বিশ্বযদু্ধ কবি সংগঠিত হবয়দ্বিল? 

খ) িাস্তিিাদী তবের একজন প্রিক্তা ও তার ললখা ১ঠি গ্রবের নাম কর। 

গ) দ্বিশ্বিযিস্থা তবের ২জন প্রিক্তার নাম কর। 

ঘ) দ্বিশ্বিযিস্থা তবে ‘লকন্দ্র’ ও ‘প্রাবের’ ধারণা ললখ। 

ঙ) আেজজাদ্বতক তবে নারীিাদী তবের একজন প্রিক্তা ও তার ললখা ১ঠি গ্রবের নাম কর। 

চ) িাণ্ডা লড়াই কবি এিং কাবদর মবধয সংগঠিত হবয়দ্বিল? 

ি) ‘Détente’ িলবত দ্বক লিাঝ?  

জ) িাণ্ডাযুদ্ধ অিসাবনর  ২ঠি কারণ। 

ঝ) ইউরপীয় ইউদ্বনয়ন কবি সংঘঠিত হয়? 

ঞ) লসাদ্বিবয়ত ইউদ্বনয়বনর িাঙ্গন কবি হয়? 

SECTION-B (TUTORIAL)- FULL MARKS-15 

২। যে য াি ১টি নিষশ্নের উপর Project সািনিি  র। 

ক) স্নায়ুযবুদ্ধর উদ্ভবির কারণ। 

খ) স্নায়ুযুবদ্ধর অিসান। 

গ) ইউরপীয় ইউদ্বনয়বনর গিন ও কায জািলী। 

ঘ) িারবতর বিবদদ্বিক নীদ্বতর দ্বনধ জারকসমহূ। 



DR. KANAILAL BHATTACHARYA COLLEGE, HOWRAH 

B.A SEMESTER-IV (UNDER CBCS SYSTEM) EXAMINATION-2021 

INTERNAL ASSESSMENT 

POLITICAL SCIENCE (GENERAL) 

PAPER-SEC-B –(2) (Basic Research Methods) 

TIME- 12:00-12:30 

DATE OF EXAMINATION :28 / 07/2021 

 

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

প্রান্ত লিলিত সংিযাগুলির পরূ্ণমান লনর্দণশক। 

১। নিম্ননিখত প্রনতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।    ১×১০=10 

ক) ককস স্টালির একটি বৈলশষ্ট্য কিি৷ 

ি) পাইিট সার্ভণ  লক ? 

গ) গর্ৈষর্া কার্ণ পলরচািনায় ফ াকাস ফ াষ্ঠীর  একটি সলুৈধা কিি। 

ঘ) ভার্িা সাক্ষাৎকার্রর একটি গুর্গত বৈলশষ্ট্য সম্পর্কণ  কিি৷ 

ঙ) সার্ভণ  পদ্ধলতর্ত  কত ধরর্নর প্রশ্নপত্র হয় ও লক লক ? 

চ) পরীক্ষামূিক গর্ৈষর্া ( experimental research)  কয় ধরর্নর ও লক লক ? 

ছ) পরীক্ষামিূক গর্ৈষর্ার কর্র্কার্না একটি সীমাৈদ্ধতা কিি৷ 

জ) কনর্টন্ট লৈর্েষর্র্র এর কর্র্কার্না একটি বৈলশষ্ট্য কিি৷ 

ঝ) অংশগ্রহর্মূিক গর্ৈষর্ার একটি সুলৈধা সম্পর্কণ  কিি৷ 

ঞ) ক াকাশ কগাষ্ঠী একটি অসুলৈধা সম্পর্কণ  কিি । 

 



DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE, HOWRAH. 

SEMESTER-VI (UNDER CBCS SYSTEM),2021 

POLITICAL   SCIENCE (GENERAL) 

INTERNAL ASSESSMENT 

SEC-GROUP B (2): BASIC RESEARCH METHODS 

FULL MARKS-10                           TIME: 1:00-1:30            

  DATE OF EXAMINATION:23/07/2021 

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

১। নিম্ননিনিত প্রশ্নের উত্তর দাও।                                                  (১০X১=১০) 

 

ক। সামাজিক গবেষণায়  তথ্য সংগ্রবের ২ টি উপায় কক? 

খ। যাকিক পদ্ধকত(mechanical device)  কাবক েবে? 

গ। মমৌকখক অকিক্ষা(oral questionnaire) েেবত কক মোব া? 

ঘ। Focus Group Interview কাবক েবে? 

ঙ। Pilot survey মকন করা েয়? 

চ। প্রশ্নবতার  পদ্ধকতবত ‘ কসকিউবের ধারা’ েেবত কক মো  ? 

ছ। কেষয়েস্তু কেবেষণ (content analysis) কাবক েবে ? 

ি। েহু কনে বাচকন প্রশ্ন(multiple choice question) কক?  

 । Sample েেবত কক মো ? 

ঞ। মকস স্টাকির ২টি সুকেধা উবেখ কর। 

 



DR. KANAILAL BHATTACHARYA COLLEGE, HOWRAH 

B.A SEMESTER-VI (UNDER CBCS SYSTEM) EXAMINATION-2021 

INTERNAL AND TUTORIAL ASSESSMENT 

POLITICAL SCIENCE (GENERAL 

PAPER-DSE;B(2)  ( Human Rights: Theory and Indian Context ) 

TIME-1:00-1:30 

DATE OF EXAMINATION :19 / 07/2021 

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

প্রান্ত লিলিত সংিযাগুলির পরূ্ণমান লনর্দণশক। 

                                           SECTION-A (INTERNAL)                 

১ |১) নিম্ননিনিত প্রশ্নের উত্তর দাও। ১×১০=১0 

ক) মযাগনাকার্ণ া (Magna Carta)   কত সার্ি প্রকালশত হয়? 

ি)  ভারর্তর সংলিধার্নর কয় ধরর্নর মমৌলিক অলধকার্রর উর্েি আর্ে? 

গ)   The English Bill of Rights কত সার্ি প্রকালশত হয় ? 

ঘ ) The French Declaration on the Rights of Man and Citizen   কত সার্ি প্রকালশত হয়?  

ঙ) The US Constitution and Bill of Rights এর একটি বিলশষ্ট সম্পর্কণ  মিি। 

চ)  প্রথম প্রজর্ের মানিালধকার্রর একটি বিলশষ্টয মিি। 

ে)  Universal Declaration of Human Rights (UDHR) কত সার্ি প্রকালশত হয়? 

জ)আন্তজণ ালতক মের্ে মানিালধকার রোর সর্ে জল়িত মের্কার্না দটুি NGO নাম ির্িা? 

ঝ)ভারর্ত জাতীয় মানিালধকার কলমশর্নর গঠন কর্ি হয়। 

ঞ) রাজয মানিালধকার কলমশর্নর মে মকান একটি কােণািিী সম্পর্কণ  মিি৷ 
 

SECTION -B (TUTORIAL) 

2) যে য াি ১টি নিষশ্নের উপর project সািনিি  র।      (১৫) 

ক) লিশ্ব মানিালধকার মঘাষর্াপের তাৎপেণ  

ি)ভারর্ত জাতীয় মানিালধকার কলমশন। 

গ) ভারতীয় সংবিধানে মানিালধকার ধারা। 


