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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 ‘Rule of Law’? 

‘আইেনর অনুশাসন’ বলেত তুিম িক বাঝ ? 

b) Who is the current President of the USA and what is the tenure of the President of the 
USA? 

বতমােন িযিন মািকন রা পিত পেদ আসীন রেয়েছন তাঁর নাম িক এবং একজন মািকন রা পিতর কাযকােলর ময়াদ 
কত বছেরর হয় ? 

 

c) What do you mean by ‘Unitary System’?  

‘একেক ীক ব ব া’ বলেত তুিম িক বাঝ ?  



 

d) What do you understand by Parliamentary form of government? 

সংসদীয় শাসনব ব া বলেত তুিম িক বাঝ ? 

e) What do you mean by ‘Droit Administratif’ in France?  

াে র ‘Droit Administratif’ বলেত তুিম িক বাঝ ?  

f) Define Authoritarian regime.  

কতৃ মূলক শাসনব ব ার সং া দাও । 

g) What do you mean by human centric security?  

মানবেকি ক িনরাপ া বলেত িক বাঝ ?  

h) What is ‘Globalization’?  

‘িব ায়ন’ িক ?  

 

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

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

a) Explain, in brief, why does Monarchy in Great Britain till survive?  

ট ি েটেন এখনও রাজত  েক আেছ কন ? সংে েপ িবে ষণ কর । 

b) Discuss, in brief, the convention of ‘Senatorial Courtesy’ in the USA.  

মািকন যু রাে র ‘িসেনেটর সৗজন িবিধ’ থা  সংে েপ আেলাচনা কর । 

c) Write a short note on the merits of multi-party system.  

ব  দলীয় ব ব ার ণাবলীর ওপর এক  সংি  কা লখ । 

d) Describe the advantages of Proportional Representation. 

সমানুপািতক িতিনিধে র সুিবধা িল ব াখ া কর । 



e) Discuss the merits and demerits of a democratic system.  

এক  গনতাি ক ব ব ার  না ন আেলাচনা কর ।  

f) Write a short note on the composition of the House of Commons (United Kingdom). 

হাউস অফ কম  (সংযু  যু রাজ )– এর গঠেনর ওপর এক  সংি  কা লখ ।  

 

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

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

a) Distinguish between Comparative Government and Comparative Politics.  

তুলনামূলক শাসনব ব া ও তুলনামূলক রাজনীিতর মেধ  পাথক  িনণয় কর । 

             b) Define federation. Discuss the federal characteristics which are noticed in the US 
political system. 

যু রাে র সং া দাও । মািকন যু রাে র শাসনব ব ায় য সকল যু রা ীয় বিশ  ল  করা যায় 
স েলা স েক আেলাচনা কর । 
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