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িাষ্ট্ররিজ্ঞান রিভাগ – রিতীয় সেরমস্টাি  - োম্মারনক (অনােস) ও োধািণ 

আভযন্তিীন মূেযায়ন এি প্রশ্নেূচী        

          Subject: Political Science (HCC) 

B.A. 2nd Semester (Honours) 

Internal Assessment 2020 ( Blended Mode)  F.M 10 

CC-III(3rd)Paper: Politics in India 

১) রনম্নরেরিত সে সকাদনা পাাঁ চটি প্রদশ্নি উত্তি োওঃ                                                       5 x2 = 10 

ক) ভারতের দল ব্যব্স্থার দুটি বব্শিষ্ট ললখ? 

খ) প্রাধান চারটি জােীয় রাজননশেক দতলর নাম ললখ ? 

গ) Congress System ব্লতে শক লব্াঝ ? 

ঘ)  ভারতে লভাটাশধকাতরর ব্েত মান ব্য়স কে? এটি কতব্ সংতিাশধে হয়? 

ঙ) নাগশরকতদর লভাট আচরণ শনধতারক চারটি শব্ষয় উতেখ কর । 

চ) ভারতে শনব্তাচন কশমিতনর গঠন শক রূপ?  

ছ) ভারতে লগাখতালযান্ড আতদালন ব্লতে শক লব্াঝ । 

 

অনোইন এ ঊত্তি পাঠাদনাি জদনয ই -সমইে আইরি হেঃ – biswasswapan89@gmail.com  

 

CC-IV(4th )Paper- Indian Constitution 

 

১) রনম্নরেরিত সে সকাদনা পাাঁ চটি প্রদশ্নি উত্তি োওঃ                               5 x2 = 10 

ক) ভারেীয় সংশব্ধাতনর গ্রহন ও কার্তকর করার শদনটি উতেখ কর? 

খ) সংশব্ধাতনর প্রস্তাব্না প্রথম কতব্  সংতিাশধে হয় ও লকান দুটি িব্দ রু্ক্ত করা হয়?  

গ) শনব্েত নমূলক আটক আইন ব্লতে শক লব্াঝ । 

ঘ) সংশব্ধাতনর লর্ শেনটি োশলকার মাধযতম লকন্দ্র ও রাতজযর মতধয ক্ষমো ব্শিে হতয়তছ ো ললখ এব্ং শব্ষয় গুশল শক শক? 

ঙ) নাগশরক কেত ব্য দুটি উতেখ কর? এটি সংশব্ধাতনর লকাথায় আতছ? 

চ) লমৌশলক অশধকার ও সাধারণ অশধকাতরর মতধয পাথতকয ললখ । 

ছ) ১৪ নং ধারার োৎপর্তয ললখ। 

 

অনোইন এ ঊত্তি পাঠাদনাি জদনয ই-সমইে আইরি হেঃ – sofi.nowda@gmail.com 

 

GE- Political science CC-T-2(II)A- 

Human Rights, Gender and Environment 

১। রনম্নরেরিত সে সকান পাাঁ চটি প্রদশ্নি উত্তি োওঃ                                     ২*৫= ১০ 
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ক) শব্শ্ব মানব্াশধকার লঘাষনাপত্র কতব্ লঘাশষে হয়? দুটি অশধকাতরর উদাহরণ দাও। 

খ) নমতদা আতদালন এর সতে জশিে দুজন ব্যাশক্ততের নাম উতেখ কর। 

গ) এতজন্ডা – ২১ ব্লতে শক লব্াঝ? 

ঘ) APDR এর পূনতাে অথত ললখ। 

ঙ) জাে ও লেণী এর মতধয দুটি পাথতকয ললখ। 

চ) মানব্াশধকার ব্লতে শক লব্াঝ? 

অনোইন এ উত্তি পাঠাদনাি ই-সমে আইরি সহাে- mrinalbabu@karimpurpannadevicollege.ac.in 

 

 

িাষ্ট্ররিনজ্ঞান রিভাগ – রিতীয়- সেরমস্টাি  োধািণ 

আভযন্তিীন মূেযায়ন এি প্রশ্নেূচী 

CC-T-2- Indian Government and Politics  

১। রনম্নরেরিত দুটি প্রদশ্নি মদধয সে সকান একটি প্রদশ্নি উত্তি রেিদত হদিঃ  পূনসমান ১০*১= ১০ 

 ক) ভারেব্তষতর সংশব্ধাতনর মূল বব্শিষ্টয গুশল আতলাচনা কর। 

অথব্া 

 খ) ভারতে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমো ও কার্তাব্লী উতেখ কর। 

 অনোইন এ উত্তি পাঠাদনাি ই-সমে আইরি সহাে- rinkibiswas58@gmail.com  

                                                               অথিা                               

                                     politicalscience@karimapurpannadevicollege.ac.in  
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