
Page 1 of 2 
 

Bankim Sardar College 
2nd Semester Examination 2020 

Subject – Political Science, Paper – CC/GE-2 
Time – 2 hours, Total marks – 90 

 

Group-A 

(ক) এক কথায় উ�র দাও         1×10=10 

1. একেকি�ক শাসন ব�ব�া �কান �দেশ বত�মান?  

2. �কান �দেশর সংিবধান অিলিখত?  

3. ি�েটেনর �কৃত শাসক �ক?  

4. �মতা�ত�ীকরণ নীিতর �ব�া �ক?  

5. মািক�ন আইন সভার নাম িক?  

6. চীেনর সাংিবধািনক নাম িক?  

7. চীেনর আইন সভার সদস� �দর িক বেল?  

8. গনেভাট �কান �দেশ বত�মান?  

9. ফরািস আইন সভা কয় ক� িবিশ�?  

10. পৃিথবীর শি�শালী ি�তীয় ক� �কানিট?  

Group-B 

(ক) �য �কান একিট �ে�র উ�র দাও (300 শে�র মেধ�)      1×15=15 

1. ি�েটেনর রাজত� িটেক থাকার কারণ।  

2. মািক�ন শাসন ব�ব�ায় িনয়�ণ ও ভারসােম�র নীিত।  

3. চীেনর সংিবধােনর �বিশ��। 

Group-C 

(ক) সিঠক উ�রিট �লখ          1×25=25 

1.তুলনামূলক রাজনীিতর সুএপাত ঘেট –  a) ভারেত  b) মািক�ন যু�রাে�র  c) চীেন   d) ফরািস �দেশ 

2. মািক�ন শাসন ব�ব�া – a) একেকি�ক  b) যু�রা�ীয়  c) িম�   d) �কােনা িট নয় 

3. ি�েটেনর আইন সভা হল –   a) কংে�স   b) পাল�ােম�  c) গণ কংে�স   d) ডুমা 

4. ি�েটেনর সংিবধান –     a) িলিখত  b) অিলিখত  c) উভয়   d) �কােনা িট নয় 

5. ি�েটেনর �থম ক� হল – a) লড� সভা  b) কম� সভা  c) িসেনট  d) ডুমা 

6. ি�েটেনর সেব�া� আিপল আদালত হল – a) লড� সভা  b) কম� সভা  c) িসেনট  d) ডুমা 

7. মািক�ন যু�রাে�র অ� রােজ� হল – a) 50 িট  b) 100িট  c) 150 িট  d) 156 িট 

8. িসেনেটর কায�কাল – a) 5 বছর   b) 10 বছর   c) 15 বছর  d) 6 বছর 
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9. মািক�ন কংে�েসর উ� ক� হল – a) লড� সভা  b) কম� সভা  c) িসেনট  d) ডুমা 

10. মািক�ন রা�পিতর কায�কাল – a) 4   b) 5    c) 6    d) 8 বছর 

11. �মতা �ত�ীকরণ নীিত �দখা যায় – a) চীন  b) রািশয়া  c) ভারত  d) মািক�ন যু�রাে� 

12. মািক�ন যু�রাে�র �ায়ী ক� –  a) িসেনট  b) �িতিনিধ সভা   c)  ডুমা   d) �হায়ী ক� 

13. চীেনর নতুন সংিবধান �ণয়ন হয় – a) 1980  b) 1981  c) 1982  d) 1983 সােল 

14. চীেন গণিব�ব হয় – a) 1980   b) 1960  c) 1950  d) 1949 সােল 

15. চীেনর আইন সভার নাম – a) রা�ীয় পিরষদ  b) জাতীয় গণ কংে�স  c) গণ আদালত  d) �হায়ী কিমিট 

16. জাতীয় গণ কংে�স কায�কাল হল – a) 4   b) 5   c) 6   d) 7 বছর 

17. চীেনর �ক�ীয় গণ সরকার হল – a) রা�ীয় পিরষদ   b) গণ কংে�স  c) গণ আদালত  d) �ায়ী কিমিট 

18. রা�পিত শািসত শাসন ব�ব�া আেছ – a) চীন  b) রািশয়া  c) ভারত  d) মািক�ন যু�রাে� 

19. ফরািস পাল�ােম� হল – a) এক ক�  b) ি�ক�  c) চতুথ� ক�  d) �কােনা িট নয় 

20. ফরািস দল ব�ব�া – a) এক দলীয়  b) ি�দলীয়   c) ব� দলীয়  d) �কােনা িট নয় 

21.ফরািস সংিবধােনর অিভভাবক হল – a) রা�পিত  b) �ধান ম�ী  c) অধ��  d) িসেনটর 

22. বাংলােদশ একিট – a) িহ�ু  b) মুসিলম  c) ই�িদ  d) ধম�িনরেপ� রা� 

23. বাংলােদেশর আইন সভা – a) এক ক�   b) ি�ক�  c) চতুথ� ক�  d) �কােনা িট নয় 

24. সুইস সংিবধােনর অনুে�দ সংখ�া হল – a) 120   b) 121   c) 122   d) 124 িট 

25. �ত�� গনত� আেছ – a) ভারেত  b) মািক�ন যু�রাে�  c) চীেন   d) সুইজারল�াে� 

 

(খ) �য �কান চারিট �ে�র উ�র দাও ( �িতিট 100 শে�র মেধ�)    10×4=40 

1. একেকি�ক ও যু�রা�ীয় শাসন ব�ব�ার মেধ� পাথ�ক� �লখ।  

2.  ি�িটশ পাল�ােমে�র সাব�েভৗমে�র উপর একিট টীকা �লখ।  

3. ি�িটশ রাজত� িটেক থাকার কারণ আেলাচনা কর।  

4. মািক�ন িসেনেটর গঠন ও কায�াবলী আেলাচনা কর।  

5. চীেনর জাতীয় গণ কংে�েসর গঠন ও কায�াবলী �লখ।  

6. ফরািস সংিবধােনর মূল �বিশ�� আেলাচনা কর।  

7. বাংলােদেশর সংিবধােনর মূল �বিশ�� আেলাচনা কর। 


