
KALIACHAK COLLEGE 
B.A. PART-II (INTERNAL EXAMINATION) - 2021 

POLITICAL SCIENCE (GENERAL) 
TOTAL MARKS : 150 

 
Choose the correct answer. 
Each question carries 2x25 marks. 
 

১। "জাতীয়তাফাদ র এক াদৃ  ঐক্কেয নুবুতত"- কক ফক্রতিক্রন? 

 A) ফার্ট্র ান্ড যাক্র     B) এডভন্ড ফাকর  
 C) আাআয়া ফাতরন     D) কারর ভাকর  
 

২। জাতীয়তাফাক্দয ভূর ভন্ত্র কী? 

 A) তনক্জ ফাাঁচ এফং যক্ক ফাাঁচক্ত দা  B) ফাাঁচা এফং ফাাঁচক্ত দা 
 C) অত্মতনয়ন্ত্রণ      D) ককানটি নয় 
 

৩। "জাতীয়তাফাদ র অন্তজর াততকতায় ক াঁিাক্নায যাজথ" - কক ফক্রক্িন? 

 A) এ. এপ. তজভানর     B) কারর ডক্য়স্  
 C) যফীন্দ্রনাথ      D) কফক্নতডক্ট োন্ডাযন 
 

৪। "য় ভানুল মুক্েয ফান ঘটাক্ফ নয়ক্তা মুেআ ভানুলক্ক তনতিহ্ন কযক্ফ" - কক ফক্রক্িন? 

 A) ফার্ট্ান্ড যাক্র     B) রোতি 
 C) কগাল্ড তিথ      D) ভোৎততন 
 

৫। বাযক্তয তফশ্বায়ন প্রতিয় ককান ফিয প্রথভ চার ুক্য়তির? 

 A) ১৯৭৫ ার      B) ১৯৮৫ ার 
 C) ১৯৯১ ার      D) ১৯৯৯ ার 
 

৬। তফশ্বায়ন ব্দটি প্রথভ কক ফেফায কক্যন? 

 A) কযারোন্ড যফাটর ন     B) ভাটির ন  
 C) োন্্স  কান্      D) করতনন 
 
৭। কারর ভাকর  এক তিক্রন? 
 A) জাভরান দারতনক     B) বাযতীয় দারতনক 
 C) আতারীয় দারতনক     D) তিটি দারতনক 



৮। "দা কোতটার" গ্রন্থটি কায করখা? 
 A) করতনন      B) কারর ভাকর  
 C) কক্গর      D) রোতি 
 
 "দা কোতটার" গ্রন্থটি কায করখা? 
 A) করতনন      B) কারর ভাকর  
 C) কক্গর      D) রোতি 
 
৯। গণতাতন্ত্রক ভাজফাক্দয ভুখে প্রফক্তা কক? 
 A) এড য়াডর  ফানরস্টাআন     B) রোতি 
 C) কারর ভাকর       D) ভা-কজ-দং 
 
১০। তিটি াররাক্ভক্েয কয়টি কক্ষ? 
 A) ২ টি       B) ৩ টি 
 C) ৪ টি       D) ১ টি 
 
১১। তিক্টক্ন কোতফক্নট "কতাযক্ণয প্রধান স্তম্ভ" কাক্ক ফরা য়? 
 A) প্রধানভন্ত্রী      B) যাজা 
 C) স্পীকায      D) চোক্ন্সরায 
 
১২। তিক্টক্ন কভন্স বায বাতত কক? 
 A) স্পীকায      B) প্রধানভন্ত্রী  
 C) যাজা       D) যাষ্ট্রতত 
 
১৩। তিক্টক্নয কভন্স বায় কয় প্রকায কতভটি অক্ি? 
 A) ৫       B) ৬ 
 C) ৪       D) ৩ 
 
১৪। "অভযা ংতফধাক্নয ধীন; তকন্তু তফচাযকগণ মা ফক্রন, তাআ র অভাক্দয ংতফধান- 
 কক ফক্রক্িন? 
 A) তফচাযতত তউক্জস্     B) ত. এপ. স্ট্রং 
 C) এ. অয. ফর      D) এডভন্ড কযনডরফ্ 
 

১৫। ভাতকর ন মুক্তযাক্ষ্ট্রয অআনবায নাভ তক? 

 A) কংক্গ্র      B) ংদ 



 C) তক্নট      D) করাকবা 

১৬। ভাতকর ন মুক্তযাক্ষ্ট্রয ঙ্গযাক্জেয ংখো কত? 

 A) ৫০       B) ২০ 
 C) ৪০       D) ৬০ 
 

১৭। তিক্টক্ন "অআক্নয নুাক্নয" ভূর প্রফক্তা কক? 

 A) ডাআত      B) রুক্া 
 C) জন রক      D) কক্গর 
 

১৮। চীক্নয অআনবায নাভ তক? 

 A) জাতীয় গণ কংক্গ্র     B) যাষ্ট্রীয় তযলদ 
 C) স্থায়ী কতভটি      D) কতভউতনস্ট াটির  
 

১৯। চীক্নয অআনবায কয়টি কক্ষ? 

 A) ১ টি       B) ২ টি 
 C) ৩ টি       D) ৫ টি 
 

২০। বাযক্তয ক্ফার্চ্র  অতর অদারত তক? 

 A) কজরা অদারত     B) াআক্কাটর  
 C) ুতপ্রভ ককাটর       D) করাক অদারত 
 

২১। ুতপ্রভ ককাক্টর  তফচাযততক্দয তনক্য়াগ কক্যন কক? 

 A) যাজোর      B) প্রধানভন্ত্রী 
 C) যাষ্ট্রতত      D) স্পীকায 
 

২২। াআক্কাক্টর য তফচাযততক্দয কামরকাক্রয কভয়াদ কততদন? 

 A) ৫ ফিয      B) ৭ ফিয 
 C) ১০ ফিয      D) ৬২ ফিয 
 

২৩। বাযতীয় ংতফধান ংক্াধন েততক্ক ংতফধাক্নয ককান্ ধাযায় উক্েখ কযা ক্য়ক্ি? 

 A) ৩৬৭ ধাযা      B) ৩৬৮ ধাযা 
 C) ৩৬৯ ধাযা      D) ৩৭০ ধাযা 
 
 



২৪। বাযক্তয ংতফধাক্নয ৪২তভ ংক্াধনী অআন কত াক্র া ক্য়তির? 

 A) ১৯৭৮ ার      B) ১৯৭৬ ার 
 C) ১৯৭৭ ার      D) ১৯৭৯ ার 
 

২৫। বাযক্তয ভুখে তনফরাচন কতভনায  নোনে তনফরাচন কতভনাযক্দয কক তনক্য়াগ কক্যন? 

 A) প্রধানভন্ত্রী      B) স্পীকায 
 C) যাষ্ট্রতত      D) উ-যাষ্ট্রতত 
 
 
 
 

বিভাগ-ক 
প্রক্তেক ধর কথক্ক দটুি প্রশ্ন তনক্য় কম ককান িয়টি প্রক্শ্নয উত্তয দা।     ১৫x৬=৯০ 

প্রথমার্ধ 
১। ভাকর ীয় কেণী ফরক্ত তক কফাঝ? ভাকর ীয় কেণী ংগ্রাক্ভয তত্ত্ব ফোখো কয।   ৫+১০ 
২। জনকরোণকয যাষ্ট্র ফরক্ত কী কফাঝ? আায কামরাফরী কী কী? জনকরোণকয 
   যাষ্ট্রতক্ত্ত্বয ভাক্রাচনা ভূরোয়ণ কয।        ৫+৫+৫ 
৩। যাজননততক দক্রয ংজ্ঞা দা। অধুতনক গণতক্ন্ত্র যাজননততক দক্রয কামরাফরী 
   অক্রাচনা কয।           ৫+১০ 
৪। স্বাথরক্গাষ্ঠীয ংজ্ঞা দা। স্বাথরক্গাষ্ঠীয কেণীতফবাজন কীবাক্ফ কযক্ফ? স্বাথরক্গাষ্ঠীয 
    যাজননততক দক্রয ভক্ধে াথরকে কয।        ৫+৬+৪ 
 

বিতীয়ার্ধ 
৫। ভাতকর ন মুক্তযাক্ষ্ট্রয ংতফধাক্নয ভূর বফতষ্ট্েগুতর অক্রাচনা কয।     ১৫ 
৬। ভাতকর ন যাষ্ট্রততয ক্ষভতা  কামরাফরী অক্রাচনা কয।      ১৫ 
৭। গণপ্রজাতন্ত্রী চীক্নয ১৯৮২ াক্রয ংতফধাক্নয াধাযণ নীততগুতর অকরাচনা কয।   ১৫ 
৮। চীক্নয গণপ্রতকউক্যটক্যট-এয গঠন, ক্ষভতা  কামরাফরীয উয একটি টীকা করখ। 
৯। বাযক্তয ুপ্রীভ ককাক্টর য গঠন  এতক্তয়ায অক্রাচনা কয। কীবাক্ফ ুপ্রীভক্কাটর  
   তববাফক্কয বূতভকা ারন কযক্ি?        ৫+৫+৫ 
১০। বাযক্তয ংতফধান 'ুতযফতর নীয়  দষু্পতযফতীয় ফেফস্থায ভক্ধে বাযাভে স্বরূ- 
   অক্রাচনা কয।           ১৫ 
১১। বাযক্তয তনফরাচন কতভক্নয গঠন  কামরাফরী অক্রাচনা কয।     ১৫ 
১২। বাযক্তয ংতফধান তততর জাতত, তততর উজাতত  নোনে নগ্রয কেণীয 
   জনে ৃষ্ট্ াংতফধাতনক ফেফস্থাভূ অক্রাচনা কয।       ১৫ 
 



বিভাগ -খ 
১৩। তনম্নতরতখত তফলয়গুতরয ভক্ধে কম ককান দ'ুটিয উয ংতক্ষপ্ত টীকা করখঃ   ৫x২=১০ 
 ক) তফপ্লক্ফয থর। 
 খ) গণতাতন্ত্রক ককতন্দ্রকতা। 
 গ) তিভফক্ঙ্গয কজরা তযলদ। 
 ঘ) জনস্বাথরভূরক ভাভরা। 
 

____________________________ 


