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The figures in the right hand margin indicate marks. Candidates are required to give
their answers in their own words as far as practicable.

5x1=5
1.

Answer any five questions:
যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ
(a) What is Comparative Politics?
তু লনোমূল রোজনীতত ত ?
(b) Who is the father of Comparative Government?
তু লনোমূল সর োশ্নরর জন য ?
(c) ‘The Political System’- who is the writer?
‘রোজনীতত ব্যব্স্থো’- গ্রন্থটির যলখ য ?
(d) What is Socialism System?
সমোজতোতি ব্যব্স্থো ত ?
(e) Which parliament is known as ‘Mother of Parliament’?
য োন যদশ্নের পোললোশ্নমন্টশ্ন ‘পোললোশ্নমশ্নন্টর মো’ব্লো হয়?
(f) What is the highest Judicial organ of the P.R.C?
গনপ্রজোততি চীশ্ননর সশ্নব্লোচ্চ তব্চোরোলয় য োনটি?
(g) Write the name of two Political Party of United Kingdom?
তিশ্নেশ্ননর দুটি রোজননতত দশ্নলর নোম যলখ?
(h) What is the name of the Upper House of the British Legislature?
তিটিে আইনসভোর উচ্চ শ্নের নোম ত ?
(i) In which chamber is money bill introduced in the USA Congress?
মোত ল ন ংশ্নগ্রশ্নসর য োন শ্নে অর্ল তব্ল উত্থোতপত রো হয়?
(j) By whom the U.S.A President elected?
মোত ল ন রোষ্ট্রপতত োর দ্বোরো তনব্লোতচত হন?

2.

Answer any five questions:
যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ

5x2=10

(a) What do you mean by Environment in the context of System Theory?
ব্োব্স্থোজ্ঞোপ তশ্নের তনতরশ্নখ পতরশ্নব্ে ব্লশ্নত তু তম ত যব্োঝ?
(b) Indicate two difference between Comparative Government and Comparative politics.
তু লনোমূল সর োর এব্ং তু লনোমূল রোজনীততর মশ্নযয পোর্ল য তচতিত র?
(c) Point out any two features of the Judicial System of P.R.C.
গনপ্রজোততি চীশ্ননর তব্চোর ব্যব্স্থোর যে য োন দুটি বব্তেষ্ট্য যলখ?
(d) Define the concept of comparative Government.
তু লনোমূল সর োশ্নরর যোরনো তচতিত র?
(e) What is the basic difference between Unitary and Federal System?
এ শ্ন তি এব্ং েুক্তরোষ্ট্রীয় ব্যব্স্থোর মশ্নযয মূল পোর্ল যগুতল
?
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(f) What is meant by Senatorial Courtesy?
তসশ্ননশ্নের যসৌজনযতব্তয ব্লশ্নত ত যব্োঝ?
(g) What is Presidential System?
রোষ্ট্রপততেোতসত েোসন ব্যব্স্থো ত ?
(h) What is Comparative Method?
তু লনোমূল পদ্ধতত ত ?
(i) Mention any two features of the U.K Constitution?
তিশ্নেশ্ননর সংতব্যোশ্ননর মূল দুটি বব্তেষ্ট্য যলখ?
(j) Write any two function of the American Speaker?
মোত ল ন েুক্তরোশ্নষ্ট্রর তি োশ্নরর দুটি োজ যলখ?
3x5=15
3.

Answer any three questions:
যে য োন ততনটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ
(a) What are the basic difference between American and British Party System?
মোত ল ন েুক্তরোশ্নষ্ট্রর এব্ং তিশ্নেশ্ননর দলব্যব্স্থোর মশ্নযয মূল পোর্ল যগুতল ত
?
(b) Discuss the significance of Comparative Politics.
তু লনোমূল রোজনীততর গুরুত্ব আশ্নলোচনো র।
(c) Examine the role of the Procurator in P.R.C.
গনপ্রজোততি চীশ্ননর প্রত উশ্নরের ভূ তম ো পেলোশ্নলোচনো র।
(d) Explain the main dissimilarities between U.S.A and U.K Speaker.
মোত ল ন েুক্তরোশ্নষ্ট্রর এব্ং তিশ্নেশ্ননর তি োশ্নরর মশ্নযয মূল বব্সোদৃেযগুতল ব্যোখযো র।
(e) Point out the main features of the Constitution of People Republic of China.
গনপ্রজোততি চীশ্ননর সংতব্যোশ্ননর মূল দুটি বব্তেষ্ট্য উশ্নেখ র?
(f) Compare between UK and USA Pressure Group.
মোত ল ন েুক্তরোশ্নষ্ট্রর এব্ং তিশ্নেশ্ননর স্বোর্লশ্নগোষ্ঠীর মশ্নযয তু লনো র।
4.

1x10=10

Answer any one question:
যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ
(a) Explain the Nature and Scope of Comparative Politics.
তু লনোমূল রোজনীততর প্র ৃ তত ও পতরতয আশ্নলোচনো র।
(b) Discuss the Comparison between the Lower House of UK and USA.
মোত ল ন েুক্তরোশ্নষ্ট্রর এব্ং তিশ্নেশ্ননর আইনসভোর তনম্ন ে দুটির মশ্নযয তু লনো
(c) Evaluate the power and functions of the President of PRC.
গনপ্রজোততি চীশ্ননর রোষ্ট্রপততর েমতো এব্ং োেলোব্লীর মূলযোয়ন র।

র।

https://www.knuonline.com/

