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Bankim Sardar College 
2nd Semester B.A. Honours Examination 2020 

Subject – Political Science, Paper – CCH-4 
Time – 2 hours, Total marks – 90 

িবভাগ-ক 

�য �কােনা পাচঁিট �ে�র উ�র এককথায় দাও।                                (২ X ৫ = ১০) 

১। ভারেতর দল ব�ব�ার উে�খ �কাথায় আেছ? 

২। ভারেতর �য �কান একিট জাতীয় দেলর নাম �লখ। 

৩। পি�মবে�র একিট বামপ�ী দেলর নাম �লেখা। 

৪। বত�মােন িনব�াচন কিমশেনর সদস� কতজন? 

৫। একিট ভাষা িভি�ক দেলর নাম �লখ। 

৬। একিট ব�বসায়ী �াথ� �গা�ীর নাম �লখ। 

৭। একিট জাত িভি�ক দেলর নাম �লখ। 

৮। িচপেকা আে�ালেনর একজন �নতার নাম �লখ। 

িবভাগ-খ 

�য �কােনা একিট �ে�র উ�র দাও।                                 (১৫ X ১ = ১৫) 

১। ভারেতর ভাষা সমস�ার উপর একিট টীকা �লখ। 

অথবা 

২। ভারেত িনব�াচনী সং�ার �িল আেলাচনা কর। 

িবভাগ-গ 

(ক) সবকিট �ে�র উ�র দাও।          (২৫ X ১ = ২৫) 

১। ভারেতর দল ব�ব�া হল – (ক) এক দলীয়    (খ) ি�দলীয়  (গ) ব� দলীয়    (ঘ) িম� দলীয় 

২। একিট জাতীয় দল হল – (ক) BJP  (খ) CPI  (গ) TMC  (ঘ) RJD  

৩। �থম UPA সরকার গিঠত হয় –  (ক) 2002    (খ) 2003 (গ) 2004 (ঘ) 2005 সােল 

৪। একিট জাত িভি�ক দেলর নাম – (ক) BSP (খ) BJP  (গ) TMC (ঘ) RSP 

৫। তৃণমূল কংে�স দলিট গিঠত হয় – (ক) 1995  (খ) 1996  (গ) 1997  (ঘ) 1998 সােল 

৬। �থম �জাট সরকার গিঠত হয় – (ক) 1977  (খ) 1978  (গ) 1979  (ঘ) 1980 সােল 

৭। একিট �িমক �াথ�েগা�ী নাম হল – (ক) CITU  (খ) FICCI (গ) AIKC  (ঘ) CWT 

৮। একিট ধম�ীয় দল হল – (ক) আকািল  (খ) অগপ  (গ) ঝাড়খ� পািট�   (ঘ) �তলু� �দশম 

৯। ভারেতর একিট উপজািত হল – (ক) সাঁওতাল  (খ) �তলু�  (গ) ঝাড়খ�ী  (ঘ) �কােনা িট নয় 

১০। সাব�জনীন �া� বয়ে�র �ভাটািধকার �ীকার করা হেয়েছ – (ক) 326  (খ) 327    (গ) 328  (ঘ) 329 ধারায় 
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১১। �ভাটািধকােরর বয়স 21 �থেক 18 করা হয় – (ক) 1988  (খ) 1989  (গ) 1990  (ঘ) 1991 সােল 

১২। িনব�াচন কিমশনার িনেয়াগ কেরন – (ক) রা�পিত     (খ) উপরা�পিত      (গ) সুি�ম �কাট�  (ঘ) হাইেকাট� 

১৩। িনব�াচন কিমশন গিঠত – (ক) 1  (খ) 2   (গ) 3   (ঘ) 4 জন সদস� িনেয়। 

১৪। �শষেণর একিট িনব�াচনী সং�ার হল – (ক) �ভাটার পিরচয় প�   (খ) �ভাটার তািলকা   

           (গ) বুথ দখল �রাকা   (ঘ) �কােনা িট নয় 

১৫। কত সােল সরকাির ভাষা কিমশন গঠন কের? (ক) 1955  (খ) 1956  (গ) 1957  (ঘ) 1958 

১৬। ভারেতর আ�িলকতাবােদর একিট উপাদান হল – (ক) �ভৗেগািলক    (খ) জাতীয়   (গ) রাজৈনিতক   (ঘ) অন�ান� 

১৭। ন�াশনাল কনফাের� হল – (ক) জাতীয়   (খ) আ�িলক  (গ) �ীকৃত  (ঘ) অন�ান� দল 

১৮। পি�মবে� �থম �জাট সরকার গিঠত হয় –  (ক) 1967     (খ) 1977     (গ) 1987      (ঘ) 1997 সােল 

১৯।  িনব�াচন কিমশেনর সভাপিত হেলন – (ক) রা�পিত      (খ) �ধানম�ী    (গ) অধ��    (ঘ) মুখ� িনব�াচন কিমশনার 

২০। NDA সরকার গিঠত হয় – (ক) 1998   (খ) 1999  (গ) 2000  (ঘ) 2001 সােল 

২১। বসু�রা সে�লন অনুি�ত হয় – (ক) 1990  (খ) 1991  (গ) 1992  (ঘ) 1993 সােল 

২২। সু�রলাল ব��না – (ক) িচপেকা    (খ) সাইেল� ভ�ািল   (গ) নম�দা বাঁচাও  (ঘ) রাজৈনিতক আে�ালেন যু�। 

২৩। িচপেকা আে�ালন �� হয় – (ক) 1961   (খ) 1967  (গ) 1968 (ঘ) 1972 

২৪। নম�দা বাঁচাও আে�ালেন যু� – (ক) সরলা �বন      (খ) মীরা �বন      (গ) �মধা পাটকর      (ঘ) সুভাষ সরকার। 

২৫। আ�জ�ািতক নারী িদবস – (ক) 8  (খ) 9   (গ) 10   (ঘ) 11মাচ�। 

(খ) �য �কান চারিট �ে�র উ�র দাও (১০০ শে�র মেধ�)।      (৪ X ১০ = ৪০) 

১। ভারেতর দল ব�ব�ার �বিশ�� �িল আেলাচনা কেরা।  

২। আ�িলকতাবােদর উ�েবর কারণ �িল �লেখা। 

৩। িনব�াচন কিমশেনর গঠন ও কায�াবলী আেলাচনা কেরা। 

৪। ভারেতর রাজনীিতেত ধেম�র ভূিমকা আেলাচনা কেরা। 

৫। িচপেকা আে�ালেনর উপর একিট টীকা �লেখা। 

৬। ভারতীয় রাজনীিতেত উপজািত আে�ালন আেলাচনা কেরা। 

৭। 1970 সােলর পর �থেক ভারেত নারী আে�ালন আেলাচনা কেরা। 


