
SABANG SAJANIKANTA MAHAVIDYALAYA 

INTERNAL ASSESMENT2021 

B.A HONOURS 4TH SEMESTER 

POLITICAL SCIENCE 

PAPER-CC-8 

Political Processes and Institutions in Comparative Perspective 

Full Marks 10        Time-30mints 

 

যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর যেখ :                                       2x5 =10  

1. ননর্ বোচনী র্যর্স্থোয়  first past the post পদ্ধনিটি ন , সংশ্নেশ্নপ যেখ। 

2. রোজনননি  দে  োশ্ন  র্শ্নে? উদোহরণসহ যেখ।  

3. রোজনননি  দশ্নের প্র োরশ্নেদ উশ্নেখ  শ্নরো। 

4.  রোজনননি  সংসৃ্কনি  োশ্ন  র্শ্নে?  

5.  িৃবত্বর্োদ  ী? 

6. গণিোনি ী রশ্নণর দুটি পদ্ধনি যেশ্নখো। 

7. পৃনির্ীর য োন যদশ্নে  সর্ বপ্রিম  নমউননস্ট পোটিব গটিি হয়? 

8.  েুক্তরোশ্নের দুটি অেুক্তরোেীয়  বর্নেষ্ট্য যেখ। 

9.  র্হুদেীয় র্য্র্স্হো র্েশ্নি ন  যর্োঝ?  

10.  নিদেীয় র্য্র্সহ্ো আশ্নে এইর ম দুটি যদশ্নের নোম যেখ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABANG SAJANIKANTA MAHAVIDYALAYA 

INTERNAL ASSESMENT2021 

B.A HONOURS 4TH SEMESTER 

POLITICAL SCIENCE 

                                                  PAPER-CC-9 

Public Policy and Administration in India  

 

 

Full Marks 10          Time-30mints 

 

যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর যেখ :                                       2x5 =10  

1. জননীনি  োশ্ন  র্শ্নে? 

2. জননীনির দুটি বর্নেষ্ট্য যেখ। 

3. জননীনির  শ্নয় টি মশ্নেশ্নের উশ্নেখ  শ্নরো। 

4. নর্শ্ন ন্দ্রী রণ  োশ্ন  র্শ্নে। 

5 নর্শ্ন ন্দ্রী রশ্নণর  শ্নয় টি িোৎপে ব যেখ। 

6. যপৌরসেোর দুটি  োে বোর্েী যেখ  

7. MNREGA এর পুশ্নরো নোম যেখ। 

 8.  ি সোশ্নে খোদয্ননরোপত্তো নর্ষয়  নর্ে সংসশ্নদ পোে হয়? 

9. ‘িশ্নিযর অনি োর ‘আইন  শ্নর্ পোে হয়?  

10. র্োশ্নজি এর সংজ্ঞো দোও।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABANG SAJANIKANTA MAHAVIDYALAYA 

INTERNAL ASSESMENT2021 

B.A HONOURS 4TH SEMESTER 

POLITICAL SCIENCE 

PAPER-CC-10 

Global Politics  

 

Full Marks 10         Time-30mints 

 

যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর যেখ.                2x5=10.                          

1. নর্শ্বোয়ন  োশ্ন  র্শ্নে। 

2. নর্শ্বর্যোংশ্ন র দুটি  োে বোর্েী উশ্নেখ  শ্নরো। 

3.  নর্শ্ব র্োনণজয সংস্থো িিো েনিউটিও’র উপর নর্শ্বোয়শ্ননর দুটি প্রেোর্ উশ্নেখ  শ্নরো। 

4. নিিীয় নর্শ্বেুশ্নদ্ধর পর নর্শ্নশ্বর েক্তক্তেোেী যদেদুটির নোম যেখ। 

5.  র্িবমোশ্নন নর্শ্নশ্ব েক্তক্তেোেী হশ্নয় উিশ্নে এইর ম  শ্নয় টি যদশ্নের নোম যেখ। 

6. NPT ন ?  

7. CTBT ন ?  

8. 9/11 এর িোৎপে ব ন ?  

9. দুটি আন্তজবোনি  সিোসর্োদী সংগিশ্ননর নোম যেখ।  

10. র্সুন্ধরো সশ্নেেন প্রিম  শ্নর্ অনুটিি হয়?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABANG SAJANIKANTA MAHAVIDYALAYA 

INTERNAL ASSESMENT2021 

B.A HONOURS 4TH SEMESTER 

POLITICAL SCIENCE 

PAPER-SEC2T 

Legislative Practice and Procedures 

 

 

 

Full Marks 10         Time-30mints 

 

যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর যেখ :                  2x5=10 

 

 

1. েোরিীয় পোে বোশ্নমশ্নের উচ্চ ে এর্ং ননম্ন ে  িজন সদসয ননশ্নয় গটিি। 

2. পক্তিমর্শ্নের রোজয আইনসেোর  িজন সদসয ননশ্নয় গটিি এর্ং িোশ্নদর যেোগযিো ন ?  

3. স্থোনীয় সর োর  োশ্ন  র্শ্নে। 

4. পক্তিমর্শ্নের গ্রোম পঞ্চোশ্নয়ি  িজন সদসয ননশ্নয় গটিি িোশ্নদর  ী যেোগযিোর প্রশ্নয়োজন। 

5. নর্ে ন ?  

6. 73িম সংনর্িোন সংশ্নেোিন এর িোৎপে ব ন ?  

7. র্োশ্নজি  োশ্ন  র্শ্নে?  

8. দুটি বদনন  সংর্োদপশ্নের নোম যেখ।  

9. যসোেযোে নমনেয়ো  োশ্ন  র্শ্নে?  

10. নপ এ  নমটি য ন গটিি হয়?  

 


