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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 
 
 

1. Answer any five of the following questions:      2x5= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও। 

 

a) What do you mean by comparative analysis? 
তুলনামূলক িবে ষণ বলেত তুিম কী বােঝা?      

                    
b) Who wrote the book The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five 

Nations and in which year it was published? 
The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations- র লখক 

কারা এবং কত সােল এ  কািশত হয়? 

 
c) What is Multi-Party system? 

ব -দলীয় ব ব া িক? 

 
d) Point out two demerits of authoritarian regime. 

কতৃ বাদী শাসনব ব ার   উে খ কেরা। 



 
  

 

 
e) What do you mean by Mixed System of Representation? 

িম  িতিনিধ  ব ব া বলেত কী বােঝা? 

 
f) Define human-centric security. 

মানবেকি ক িনরাপ ার ধারণা েক সং ািয়ত কেরা। 

 
g) Point out two characteristics of Democratic form of government. 

গণতাি ক শাসনব ব ার  বিশ  উে খ কেরা। 

 
h) Mention the name of two houses of the US Congress. 

মািকন কংে েসর  কে র নাম উে খ কেরা। 

 

 

2. Answer any four of the following questions:     5x4=20 

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা চার ট ে র উ র দাও। 

 
a) Discuss, in brief, the scope of comparative political analysis. 

তুলনামূলক রাজৈনিতক িবে ষণ এর পিরিধ সংে েপ আেলাচনা কেরা। 

 
b) What are the main characteristics of a Unitary form of government? 

একেকি ক সরকােরর ধান বিশ সমূহ িক িক? 

 
c) Identify the major pre-conditions for the success of Parliamentary form of 

government. 

সংসদীয় শাসনব ব ার সাফেল র পূণ পূব-শতাবলী েলােক িচি ত কেরা। 

 
d) Point out the major advantages of proportional representation. 

সমানুপািতক িতিনিধ - এর ধান ধান সুিবধা আেলাচনা কেরা। 

 
e) Distinguish between Unitary and Federal system of government.  

একেকি ক ও যু রা ীয় শাসনব ব ার মেধ  পাথক  িনেদশ কেরা। 

 
f) Discuss, in brief, the major features of the US Presidential system. 

মািকন রা পিত শািসত শাসনব ব ার মূল বিশ েলা সংে েপ আেলাচনা কেরা । 

 

3. Answer any one of the following questions:     10x1= 10 

িন িলিখত দেুটার মেধ  য কােনা এক ট ে র উ র দাও। 



 
  

 

 
a) Critically examine the impact of Globalisation on nation-state. 

জািত-রাে র উপর িব ায়েনর ভাব সমােলাচনা সহ লখ। 

 
b) Discuss the merits and demerits of multi-party system.  

ব দলীয় ব ব ার সুিবধা ও অসুিবধা েলা আেলাচনা কেরা। 
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