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PART-A (40 Marks)

১. আ�জ�ািতক স�ক� বল�ত িক �বাঝায়? আ�জ�ািতক স�ক� ওআ�জ�ািতক রাজনীিতর ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা।

২. সং�া দাও এবং িব�ায়�নর িবিভ� �প পয�া�লাচনা ক�রা। িব�ায়�নর �কৃিত ও ফলাফলআ�লাচনা ক�রা।

৩. জাতীয় �া�থ�র ��ণী িবভাজন ক�রা।জাতীয় �া�থ�র �কৃিত সং���প ব�াখ�া ক�রা।

৪. উদারনীিতবাদ কা�ক ব�ল এবং এর �বিশ�� �িলআ�লাচনা ক�রা। সং�শাধনমলূক উদারনীিতবা�দর মলূ �বিশ�� �িল �ল�খা।

৫. কাল� মাক� �সর ঐিতহািসক বা�ববাদ ত�আ�লাচনা ক�রা। মাক� সবা�দর মলূ স�ূ �িল �ল�খা। গা�ীজীর রাজ�নিতক দশ��নর মলূ
স�ূ�িল �ল�খা।

৬. অ�রা�জ�র রাজ�পা�লর �মতা ও পদময�াদা ব�াখ�া ক�রা। ভার�তর �ধানম�ীর �মতা ও পদময�াদা িব��ষণ ক�রা। ভার�তর
রা�পিতর জ�ির �মতায় িববরণ দাও।

৭. ি�ক� ও এক ক� িবিশ�আইনসভার প�� ও িবপ�� যিু� দাও। িবচার িবভাগীয় সমী�া বল�ত িক �বা�ঝা হয় এবং তা িক
ভা�ব সংরি�ত হয়?

৮. �মতা �ত�ীকরণ নীিতর প�� ও িবপ�� যিু� �িলআ�লাচনা ক�রা।আধিুনক রা�� শাসন িবভা�গর কায�াবলী �ল�খা।

৯. পি�মব��র িবধানসভার অধ�� ভ� িমকা আ�লাচনা ক�রা।অথ�িবল িক এবং �লাকসভা এটা িকভা�ব পাস করা হয়? �লাকসভার
অধ���র �মতা ও কায�াবলী আ�লাচনা ক�রা।

১০. ভার�তর সংস�দর রাজ�সভা ও �লাকসভায় পার�িরক স�ক� �ল�খা। ভার�তর �লাকআদাল�তর গঠন ও কায�াবলী িব��ষণ
ক�রা।

১১. ভারতীয় িবচারব�ব�ার �বিশ���িল সং���প িব��ষণ ক�রা। ভারতীয় হাই �কা�ট�র গঠন ও কায�াবলী আ�লাচনা ক�রা। ��তা
সরু�া আদালত িক এবং এর কায�াবলী �ল�খা।

PART-B (40 Marks)

(এখা�ন �বশ িকছ� সংি�� ���র িবষয়�ক উ��খ করা হ�লা)

NAM/NATO/CIA/SAPTA/NPT এর প�ুরা কথা, ব�রা কিমিট িক এবং িকভা�ব গিঠত হয়, কলকাতা ক�প�া�রশ�নর ওয়াড� সংখ�া,
�জলা পিরষ�দর �ায়ী কিমিটর নাম, �াইবু�নাল কী, গণআদালত, Zero Hour, পি�মব� িবধানসভার সদস� সংখ�া, ��তা সরু�া
আইন ক�ব �তির হয়, ভার�তর উপরা�পিতর �ধান কাজ, রাজ�পা�লর ���াধীন �মতা, ভার�তর রা�পিত িকভা�ব িনব�ািচত হয়,
�কাটা িক, ভার�তর �ধানম�ী কার �ারা িনয�ু হন, আমলা কা�দর ব�ল, �াধীন �ত�ীকরন নীিতর �ব�া।

আ�জ�ািতকআদালত �কাথায় অবি�ত, জািতপ�ু�র মহাসিচব িকভা�ব িনব�ািচত হন, অথ��নিতক ও সামািজক পিরষদ কতজন
সদস� িন�য় গিঠত হয়, সি�িলত জািতপ�ু�র সন�দ ধারার সংখ�া, The Making of Foreign Policy ���র �লখক, সাক� কত সা�ল
�িতি�ত হয়, স�ুয়জ সংকট ক�ব �দখা যায়, সাক� এর উ��শ� ও সীমাব�তা, �জরাল নীিত কার সিৃ�, দাঁতাত িক, মাশ�াল পিরক�না,
�জাট িনর�প�আ��াল�নর উ��শ�, প�শীল নীিত িক, বা�ুং স��লন।
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