




DR. KANAILAL BHATTACHARYA COLLEGE, HOWRAH 

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

POLITICAL SCIENCE(HONS)  

PAPER -CC-1 

UNDERSTANDING POLITICAL THEORY: CONCEPTS 

TIME: 11:00AM-12:00 NOON                  FULL MARKS-25               DATE- 02.03.2021 

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

INTERNAL ASSESSMENT 

প্রান্ত লিলিত সংিযাগুলি পূর্ ণমান  লনর্দণশক। 

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

ক। রাজনীতির অর্ থ তক। 

খ। রাষ্ট্রের যে যকান ৩ টী  তিতিষ্টিা উষ্ট্রেখ কর। 

গ। ‘জাতি’ িলষ্ট্রি তক যিাঝ। 

ঘ।  ‘সষ্ট্রমাতিনী কিত থত্ব’ তক। 

ঙ। সাি থষ্ট্র ৌতিকিার সংজ্ঞা দাও। 

চ। রলষ্ট্রসর নযায় িষ্ট্রের ‘ িূল অিস্থান’ তক। 

ছ। রাে এিং সংগঠষ্ট্রনর িষ্ট্রযয পার্ থকয তক। 

 

TUTORIAL ASSESSMENT 

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

 

ক। রাজনীতির যারণা িযাখযা কর। 

খ। সাি থষ্ট্র ৌতিকিার উদ্ভি আষ্ট্রলাচনা কর। 

গ। ক্ষিিা ও বিযিার সম্পকথ আষ্ট্রলাচনা কর। 

ঘ। রলষ্ট্রসর নযায় নীতি িেটট আষ্ট্রলাচনা কর।  

 

 

 

 



 

INTERNAL ASSESSMENT 

1. Attempt any five questions (2x5=10) 

a. Meaning of the word ‘political’ 

b. Mention any three features of State. 

c. What do you mean by ‘Nation’ 

d. What do you mean ‘Charismatic Authority’? 

e. Define Sovereignty. 

f. What is the main crux of Rawl’s theory of Justice. 

g. What is the difference between State and Associations? 

 

 

 

TUTORIAL ASSESSMENT 

2. Attempt any 1 question. (1x15=15) 

 

a. Explain and enumerate the concept of ‘Politics’ 

b. Trace the evolution of the concept of ‘Sovereignty’’ 

c. Explain the relation between ‘power’ and ‘legitimacy’. 

d. Explain Rawl’s theory of Justice. 



DR. KANAILAL BHATTACHARYA COLLEGE, HOWRAH 

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

POLITICAL SCIENCE(HONS)  

PAPER -CC-2 

UNDERSTANDING POLITICAL THEORY: APPROACHES AND DEBATES 

TIME: 11:00AM-12:00 NOON                  FULL MARKS-25               DATE- 03.03.2021 

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

INTERNAL ASSESSMENT 

প্রান্ত লিলিত সংিযাগুলি পূর্ ণমান  লনর্দণশক। 

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

ক। নারীবাদী  দৃষ্টিভঙ্গির ২ষ্টি ববঙ্গিিয। 

খ। নয়া উদারনীঙ্গিবাদদর সংজ্ঞা। 

গ। আচরণবাদদর সংজ্ঞা।  

ঘ। বযবস্থাজ্ঞাপক  দৃষ্টিভঙ্গির  ২ষ্টি ববঙ্গিিয।  । 

ঙ। প্রদেিাঙ্গরয়াি শ্রেণী সম্পদকে মাকেদসর ধারণা। 

চ। ‘ঙ্গভঙ্গি ‘এবং  ‘উপঙ্গরকাঠাদমার’ মদধয সম্পকে। 

ছ। ‘শ্রনঙ্গির শ্রনঙ্গিকরণ’  সম্পদকে মাকেদসর ধারণা। 

 

 

TUTORIAL ASSESSMENT 

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

ক। রাষ্ট্রঙ্গবজ্ঞাদন আচরণবাদ দৃষ্টিভঙ্গি  আদোচনা কর । 

খ। জনকেযাণকর রাদষ্ট্রর ববঙ্গিিয আদোচনা কর। 

গ। মাকেদসর ঐঙ্গিহাঙ্গসক বস্তুবাদ সম্পদকে  সংঙ্গিপ্ত িীকা শ্রেখ। 

ঘ। মাকেদসর শ্রেনী ও শ্রেনী সংগ্রাদমর িত্ত্ব আদোচনা কর। 

 

 

 

 



ENGLISH VERSION 

INTERNAL ASSESSMENT 

1.Attempt any 5 questions. (5x2=10) 

a. Two features of Feminist theory. 

b. Define Neo-Liberalism. 

c. Give one definition of Behavioural approach to politics. 

d. Any two features Easton’s System- Analysis. 

e. Definition of ‘Proletariat’ according to Karl Marx. 

f. Relation between ‘Base’ and ‘Super -structure’. 

g. Meaning of ‘Negation of the Negation’ according to Marx. 

 

 

 

TUTORIAL ASSESSMENT 

2. Attempt any 1 question. (15x1=15) 

a. Discuss the main features of Behavioural approach to Politics. 

b. Discuss the main features of a welfare State. 

c. Write a short essay on Marx’s theory of Historical Materialism. 

d. Discuss the theory of Class and Class-struggle. 

 



DR. KANAILAL BHATTACHARYA COLLEGE, HOWRAH 

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

POLITICAL SCIENCE(HONS)  

PAPER -CC-1 

UNDERSTANDING POLITICAL THEORY: CONCEPTS 

TIME: 11:00AM-12:00 NOON                  FULL MARKS-25               DATE- 02.03.2021 

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

INTERNAL ASSESSMENT 

প্রান্ত লিলিত সংিযাগুলি পূর্ ণমান  লনর্দণশক। 

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

ক। রাজনীতির অর্ থ তক। 

খ। রাষ্ট্রের যে যকান ৩ টী  তিতিষ্টিা উষ্ট্রেখ কর। 

গ। ‘জাতি’ িলষ্ট্রি তক যিাঝ। 

ঘ।  ‘সষ্ট্রমাতিনী কিত থত্ব’ তক। 

ঙ। সাি থষ্ট্র ৌতিকিার সংজ্ঞা দাও। 

চ। রলষ্ট্রসর নযায় িষ্ট্রের ‘ িূল অিস্থান’ তক। 

ছ। রাে এিং সংগঠষ্ট্রনর িষ্ট্রযয পার্ থকয তক। 

 

TUTORIAL ASSESSMENT 

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

 

ক। রাজনীতির যারণা িযাখযা কর। 

খ। সাি থষ্ট্র ৌতিকিার উদ্ভি আষ্ট্রলাচনা কর। 

গ। ক্ষিিা ও বিযিার সম্পকথ আষ্ট্রলাচনা কর। 

ঘ। রলষ্ট্রসর নযায় নীতি িেটট আষ্ট্রলাচনা কর।  

 

 

 

 



 

INTERNAL ASSESSMENT 

1. Attempt any five questions (2x5=10) 

a. Meaning of the word ‘political’ 

b. Mention any three features of State. 

c. What do you mean by ‘Nation’ 

d. What do you mean ‘Charismatic Authority’? 

e. Define Sovereignty. 

f. What is the main crux of Rawl’s theory of Justice. 

g. What is the difference between State and Associations? 

 

 

 

TUTORIAL ASSESSMENT 

2. Attempt any 1 question. (1x15=15) 

 

a. Explain and enumerate the concept of ‘Politics’ 

b. Trace the evolution of the concept of ‘Sovereignty’’ 

c. Explain the relation between ‘power’ and ‘legitimacy’. 

d. Explain Rawl’s theory of Justice. 



DR. KANAILAL BHATTACHARYA COLLEGE, HOWRAH 

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

POLITICAL SCIENCE(HONS)  

PAPER -CC-2 

UNDERSTANDING POLITICAL THEORY: APPROACHES AND DEBATES 

TIME: 11:00AM-12:00 NOON                  FULL MARKS-25               DATE- 03.03.2021 

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

INTERNAL ASSESSMENT 

প্রান্ত লিলিত সংিযাগুলি পূর্ ণমান  লনর্দণশক। 

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

ক। নারীবাদী  দৃষ্টিভঙ্গির ২ষ্টি ববঙ্গিিয। 

খ। নয়া উদারনীঙ্গিবাদদর সংজ্ঞা। 

গ। আচরণবাদদর সংজ্ঞা।  

ঘ। বযবস্থাজ্ঞাপক  দৃষ্টিভঙ্গির  ২ষ্টি ববঙ্গিিয।  । 

ঙ। প্রদেিাঙ্গরয়াি শ্রেণী সম্পদকে মাকেদসর ধারণা। 

চ। ‘ঙ্গভঙ্গি ‘এবং  ‘উপঙ্গরকাঠাদমার’ মদধয সম্পকে। 

ছ। ‘শ্রনঙ্গির শ্রনঙ্গিকরণ’  সম্পদকে মাকেদসর ধারণা। 

 

 

TUTORIAL ASSESSMENT 

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

ক। রাষ্ট্রঙ্গবজ্ঞাদন আচরণবাদ দৃষ্টিভঙ্গি  আদোচনা কর । 

খ। জনকেযাণকর রাদষ্ট্রর ববঙ্গিিয আদোচনা কর। 

গ। মাকেদসর ঐঙ্গিহাঙ্গসক বস্তুবাদ সম্পদকে  সংঙ্গিপ্ত িীকা শ্রেখ। 

ঘ। মাকেদসর শ্রেনী ও শ্রেনী সংগ্রাদমর িত্ত্ব আদোচনা কর। 

 

 

 

 



ENGLISH VERSION 

INTERNAL ASSESSMENT 

1.Attempt any 5 questions. (5x2=10) 

a. Two features of Feminist theory. 

b. Define Neo-Liberalism. 

c. Give one definition of Behavioural approach to politics. 

d. Any two features Easton’s System- Analysis. 

e. Definition of ‘Proletariat’ according to Karl Marx. 

f. Relation between ‘Base’ and ‘Super -structure’. 

g. Meaning of ‘Negation of the Negation’ according to Marx. 

 

 

 

TUTORIAL ASSESSMENT 

2. Attempt any 1 question. (15x1=15) 

a. Discuss the main features of Behavioural approach to Politics. 

b. Discuss the main features of a welfare State. 

c. Write a short essay on Marx’s theory of Historical Materialism. 

d. Discuss the theory of Class and Class-struggle. 

 



DR. KANAILAL BHATTACHARYA COLLEGE, HOWRAH 

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

POLITICAL SCIENCE (HONOURS) 

PAPER-CC-5  ( Indian Political Thought-I  ) 

FULL MARKS-25, TIME- 1:00 PM to 2:00 pm 

DATE OF EXAMINATION :22/ 02/2021 

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

প্রান্ত লিলিত সংিযাগুলির পূর্ণমান লনর্দণ শক। 

SECTION-A (INTERNAL ASSESSMENT)                                                    

১। যে য োন 5টি প্রশ্নের উত্তর দোও। (5x2=10) 

 ) প্রোচীন ভোরতীয় রোষ্ট্রচচন্তোর দটুি বৈচিষ্ট্য যেখ। 

খ) চিয়ো ৈরোনীর ধোরণো অনেুোয়ী ‘Zawabit আইশ্নন’র দটুি বৈচিষ্ট্য যেখ। 

গ) য ৌটিশ্নেযর দণ্ডনীচতর দটুি বৈচিষ্ট্য যেখ। 

ঘ) রোিো রোমশ্নমোহন রোশ্নয়র ধোরনো অনুেোয়ী আইশ্ননর অনিুোসন এর ধোরণো ৈেশ্নত  ী যৈোশ্ন ো? 

ঙ) ৈচিমচন্দ্র চশ্নটোপোধযোশ্নয়র িোতীয়তোৈোদ সম্পশ্ন ে  যেখো দটুি উপনযোশ্নসর নোম যেখ। 

চ) মধযেুশ্নগর ভোরশ্নতর সুচি সোধ শ্নদর সমন্বয়-প্রশ্নচষ্ট্ো (Syncretism) সম্পশ্ন ে  যেখ। 

ছ) গোন্ধীিীর মশ্নত ‘স্বরোি’ চ  ? 

  SECTION -B (TUTORIAL ASSESSMENT)                             ১৫×১ = ১৫ 

2। যে য োন 1টি প্রশ্নের উত্তর দোও। 

 ) য ৌটিশ্নেযর সপ্তোঙ্গ তত্ত্ব  এৈং  ৈতে মোন ভোরশ্নতর চৈশ্নদি নীচতশ্নত যসটো  তটো প্রোসচঙ্গ  ৷ 

খ) চিয়ো ৈরোনীর মশ্নত আদিে রোশ্নষ্ট্রর তত্ত্ব ৷ 

গ) গোচন্ধিীর সতযোগ্রহ । 

ঘ) রৈীন্দ্রনোশ্নের িোতীয়তোৈোদ। 

 



DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE, HOWRAH. 

B.A HONOURS EXAMINATION (UNDER CBCS SYSTEM) 

SEMESTER-III 

POLITICAL   SCIENCE (HONS) 

PAPER-CC6 

FULL MARKS-25            DATE-23.02.2021                  TIME- (1:00-2:00) PM          

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। (২x৫=১০)  

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 াে । 

চ। লর্থ স ার গঠন। 

ছ। গণপ্রজাতনতি  চীধ্ন নাগতরকধ্দর কমৌতলক  কতথব্য। 

জ। U.S.A-কত তব্চার তব্ াগীয় সমীক্ষা। 

SECTION-B(TUTORIAL ASSESSMENT) 

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

ক। তিটেশ একধ্কন্দ্রিক ব্যব্স্থার সধ্ে মাতকথন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যব্স্থার তুলনামূলক আধ্লাচনা কর। 

খ। গণপ্রজাতনতি  চীধ্ন কতমউতনস্ট পাটেথর সংগঠন ও  ূতমকা । 

গ। গণপ্রজাতনতি  চীধ্ন তব্চারব্যব্স্থার উপর একটে  েীকা কলখ। 

ঘ। ব্াংলাধ্দধ্শর  দলব্যব্স্থার  বব্তশষ্ট্য আধ্লাচনা  কর। 

ঙ। মাতকথন শাসনব্যব্স্থায় ক্ষমতা স্বতিীকরণ এব্ং তনয়িন ও  ারসাধ্মযর নীতত আধ্লাচনা কর। 

চ। ফ্রান্স ও মাতকথন যুক্তরাধ্ষ্ট্রর রাষ্ট্রপতত পধ্দর তুলনামূলক আধ্লাচনা কর। 

  



DR. KANAILAL BHATTACHARYA COLLEGE, HOWRAH 

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

POLITICAL SCIENCE (HONOURS) 

PAPER-CC-7 ( Perspectives on International Relations) 

FULL MARKS-25, TIME- 1:00 PM to 2:00 pm 

DATE OF EXAMINATION :24/ 02/2021 

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

প্রান্ত লিলিত সংিযাগুলির পরূ্ণমান লনর্দণশক। 

                                                   SECTION-A (INTERNAL)                              5×2=  10  

১৷র্ে ককান ৫টী প্রর্ের উত্তর দাও। 

ক) লিশ্ব িযিস্থাপক তর্ের দটুি বিলশষ্ট্য কিি। 

ি) হ্যান্স  কে মর্গণনথাও  এর িাস্তিিাদী তর্ের 6 টি নীলত কিি। 

গ) ওযাল্ট কহ্াযাইটমযান রর্টার অথণননলতক িৃলির পেণায গুলি লক লক ? 

ঘ) সাইর্িন্ট লরং িইটি কার কিিা ?  ক্লাি অি করাম ও গ্রীন লপস নামক সংগঠনগুলি লক 
ধরর্নর কাে কর্মণর সর্ে েুক্ত ?  

ঙ) পঞ্চশীি নীলত লক ? 

চ) কোট লনরর্পক্ষ আর্দািন লক ? 

ছ) িতণ মার্ন ভারত-চীন লিপালক্ষক সম্পর্কণ র অিনলতর দটুি কারর্ কিি । 
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২৷র্ে ককান ১টি প্রর্ের উত্তর দাও। 
ক) উত্তর - কর্রানা ভাইরাস ভারর্তর লির্দশনীলতর মূি বিলশষ্ট্য গুলি । 

ি) ১৯৯০ পর কথর্ক িতণ মান সময পেণন্ত ভারত- মালকণ ন  লিপালক্ষক সম্পকণ । 

গ)  ভারর্তর লির্দশনীলতর লনমণার্র্র প্রধান প্রধান লনধণারক গুলি। 

ঘ) আন্তেণ ালতক রােনীলতর্ত পলরর্িশ সংরক্ষন নীলত আর্িাচনা কর। 
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DEMOCRATIC AWARENESS THROUGH LEGAL LITERACY 

(SEC A-1) 

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

 । ভোরতীয় দন্ডনিনি  শ্নি যেশ্ন  িিিৎ হয়? 

ি। ভোরশ্নত য ৌজদোনর নিচোরিযিস্থোর ৩টি অংশ উশ্নেি  র। 

গ। নিিতত ি মুি  আইি ন ? 

ঘ। তশ্নেযর অনি োর(RTI)  ন ? 

ঙ। নিশোিো নিশ্নদত 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 িিতনিম্ন আদোিশ্নতর িোম ন ? 

গ) যিো  আদোিত  শ্নি এিং য  িংগঠিত  শ্নরি? 

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

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

চ) িুপ্রীম য োর্ত  নিচোরপনত হিোর যেোগযতো ন ? 

ছ) Fast Track Court ন  উশ্নেশ্নশয গঠিত হয়?  



 


