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The figures in the right hand side margin indicate full marks. 

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

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

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

(a) What do you mean by Comparative Government? 

তুলনামূলক শাসনব ব া বলেত তুিম িক বাঝ ? 

 
(b) Who wrote the book ‘Modern Politics and Government’ and in which year it was first published? 

‘Modern Politics and Government’-  কার লখা এবং কত সােল এ  থম কািশত হয় ? 

 
(c)  What do you mean by Parliamentary form of government? 
সংসদীয় শাসনব ব া বলেত তুিম িক বাঝ ? 



     (d) Point out any two characteristics of a Presidential form of government. 
রা পিতশািসত শাসনব ব ার য কান  বিশ  উে খ কর । 

      

    (e) What is Nation-State? 

জািত-রা  কােক বেল ? 

 
     (f) What is Bi-party system? 
ি -দলীয় ব ব া বলেত িক বাঝ ? 
 
     (g) Mention the name of two houses of the British Parliament. 
ি শ সংসেদর  কে র নাম উে খ কর । 
     
 (h)  Point out two major characteristics of US federalism. 
মািকন যু রাে র যু রা ীয় ব ব ার  পূণ বিশ  উে খ কর । 
 
 
2.  Answer any four of the following questions:                                                        5x4=20 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও । 
 
     (a)  Write a short note on the nature of British Parliamentary form of government. 
ি শ সংসদীয় শাসনব ব ার  কৃিতর ওপর এক  সংি  কা লখ । 

      
     (b) Write a short note on the Unitarian features of French Fifth Republic. 
প ম ফরাসী জাতে র একেকি ক বিশ েলার ওপর সংে েপ কা লখ । 
      
     (c) Discuss, in brief, the mixed systems of representation. 
িম  িতিনিধ  ব ব ার ওপর সংে েপ আেলাচনা কর । 
    
     (d) Write a short note on the changing nature of Nation - State in the context of globalization. 
¢hnÄ¡uel f¢lfË¢ra জািত-l¡øÊl পিরবিতত fËL«¢aর ওপর সংি  কা লখ । 
 
     (e) Discuss the merits and demerits of multiparty system. 
hýcm£u hÉhÙÛ¡l …e¡…e ¢hnÔoZ Ll z 
      
      (f) Examine, in brief, the demerits of authoritarian regime. 
কতৃ বাদী plL¡ll েলা সংে েপ আেলাচনা কর । 
 
 



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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও । 
 

a)  Write a note on the nature and scope of comparative politics. 

তুলনামূলক রাজনীিতর কৃিত ও আেলাচনা ে র পিরিধর ওপর এক  কা লখ । 

 

b) Make a comparative analysis between the Parliamentary system of the U.K. with the Presidential form 

of Government of the U.S.A. 

ি শ সংসদীয় শাসনব ব ার সে  মািকন রা পিত শািসত শাসনব ব ার এক  তুলনামূলক আেলাচনা কর | 
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