
 

Sabang Sajanikanta Mahavidyalaya 

3rd Semester 

B.A. Honours 

Political Science 

Paper CC-5 

Introduction to Comparative Government and Politics  

Full Marks 10 

 
�য �কান পাঁচ� �ে�র উ�র �লখ:                          2x5=10 

 

 

 

1. ইউেরা-�সি�জম কােক বেল? 

2. পুঁিজবাদ বলেত কী �বােঝা। 

3. িব�ায়ন বলেত কী �বােঝা? 

4. চীেনর �থম সংিবধােন ক� ধারা ও অধ �ায় িছল। 

5. চীেনর 1982 সােলর সংিবধান সংেশাধন প�িত� �লখ। 

6. ি��শ পাল�ােমে�র সাব�েভৗিমকতা িনেয় িড �লামী িক বেলিছেলন? 

7. ি�েটেনর দ�ু রাজৈনিতক দেলর নাম �লখ। 

8. দ’ু� উ�র উপিনেবিশক �দেশর নাম �লখ। 
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Sabang Sajanikanta Mahavidyalaya 

3rd Semester 

B.A. Honours 

Political Science 

Paper CC-6 

Perspective on Public Administration 

Full Marks 10 

 
�য �কান পাঁচ� �ে�র উ�র �লখ:                          2x5=10 

 

1. সরকারী ও �বসরকারী �শাসেনর মেধ� দ�ু পাথ�ক� �লখ। 

2. POSDCORB িক? 

3. �টলেরর ‘সময় ও গিত সমী�া’র ধারণা� �লখ। 

4. ‘মানিবক স�ক� ’ তে�র মুখ� �ব�া �ক ও এর মূল ব�ব� �লখ। 

5. সাইমেনর ‘সীিমত যুি�বাদীতা’ বলেত িক �বাঝ? 

6. আধুিনক জন�শাসেনর জনক �ক? 

7. ওেয়বার কিথত আদশ� আমলাতে�র িতন� �বিশ�� �লখ। 

8. ‘Onward Industry’ ��� কার �লখা? 
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Sabang Sajanikanta Mahavidyalaya 

3rd Semester 

B.A. Honours 

Political Science 

Paper CC- 7 

Perspective on International Relations and World history 

Full Marks 10 
 

�য �কান পাঁচ� �ে�র উ�র �লখ:                          2x5=10 

 

1. ‘েপািলস’ বলেত িক �বাঝ? 

2. ঠা�া য�ু বলেত িক �বাঝ? 

3. সব��থম �ক কত সােল ঠা�ালড়াই কথা� বেলিছেলন? 

4. �দতাঁত কথা�র অথ� িক? 

5. কত সােল কােদর �ঘাষণার ফেল ঠা�ালড়াই এর সমাি� হয়? 

6. �থম িব�যুে�র দ�ু কারণ সংে�েপ �লখ। 

7. বলেশিভক িব�ব এর দ�ু কারণ �লখ। 

8. ফ�ািসবাদ বলেত কী �বােঝা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sabang Sajanikanta Mahavidyalaya 

3rd Semester 

B.A. Honours & General 

Political Science 

Paper SEC- I 

Public Opinion and Survey Research 

Full Marks 10 
 

�য �কান পাঁচ� �ে�র উ�র �লখ:                          2x5=10 

1. জনমত কােক বেল। 

2. জনমেতর দ�ু �বিশ�� �লখ। 

3. জনমেতর আধিুনক ধারণা� িক। 

4. গণতে� জনগেণর দ�ু ভূিমকা �লখ। 

5. �ভাট পিরচালনার ��ে� জনমতেক িক�েপ ব�বহার করা হয়। 

6. নমুনায়ন কােক বেল? 

7. সা�াৎকার প�িত কােক বেল? 

8. এি�ট �পাল িক? 

 

 

 

 


