BA PART III (HONOURS)
PAPER – V
INTERNATIONAL RELATIONS
1. আন্তর্জাতিক সম্পর্কজর ধারণা দাও । একটি স্বিন্ত্র শাস্ত্র তির্সর্ে আন্তর্জাতিক
সম্পর্কজর

উদ্ভে

ও

তেকাশ

আর্ াচনা

কর্রা

।

5+15=20
What do you mean by the term International Relations ?
Discuss the origin and evolution of International Relations as
an academic discipline.
5+15=20
2. ঠান্ডা যু র্ের সংজ্ঞা দাও । ঠান্ডা যু র্ের তেতিন্ন পযজ ায় গুত সতেস্তার্র আর্ াচনা
কর্রা ।

5+15=20

Define cold war and discuss the various phases of cold war.
5+15=20

BA PART III (HONOURS)
PAPER – VI
INDIAN POLITICAL THOUGHT AND MOVEMENT

1. রাষ্ট্র এেং অতি েযেস্থা সম্পর্কজ গান্ধীতর্র তচন্তা িােনার েণজ না কর্রা ।
10+10=20
Discuss the views of Gandhi on State and Trusteeship.
10+10=20
2. 1857 সার্ র মিাতের্রার্ির প্রকৃতি েনজ না কর্রা । এই তের্রার্ির
কারন ও ফ াফ

গুত

সংর্ের্প েণজ না কর্রা ।

10+10=20

Discuss the nature of 1857 revolt. What were the causes
and consequences of that revolt of 1857 ?
10+10=20

BA PART III (HONOURS)
PAPER – VII
POLITICAL SOCIOLOGY
1. রার্ননতিক সমার্ির্ের সংজ্ঞা দাও এেং এর পতরতধ ও তেষয়েস্তু সংর্ের্প
আর্ াচনা কর্রা ।

5+15=20

Define political sociology and discuss the scope and subject
matter of political sociology.
5+15=20

2. রার্ননতিক

সামাতর্কীকরন

ে র্ি

সামাতর্কীকরর্নর তেতিন্ন মাধযম গুত

কী

বোঝায়?

রার্ননতিক

সতেস্তার্র আর্ াচনা কর্রা ।

5+15=20
What do you mean by the term of political socialization?
What are the various agencies of political socialization?
5+15=20

BA PART III (HONOURS)
PAPER – VIII
PUBLIC ADMINISTRATION
1. আম ািন্ত্র ে র্ি কী বোঝায় ? মযাক্স ওর্য়োর্রর আম ািন্ত্র সম্পর্কজ সংর্ের্প
আর্ াচনা

কর্রা

।

এর

প্রধান

সীমােেিা

গুত

কী

কী

?

5+10+5=20

What is Bureaucracy ? Critically discuss Max Weber’s theory of
Bureaucracy. Discus the major limitations of bureaucracy.
5+10+5=20

2. পতরকল্পনা কতমশন এেং অর্জ কতমশন সম্পর্কজ তেস্তাতরি িার্ে আর্ াচনা কর্রা
।

10+10=20

Discuss about Planning Commission and Finance Commission
10+10=20

BA PART III (GENERAL)
PAPER – IV
CONTEMPORARY APPLICATION ORIENTED
POLITICAL AND ADMINISTRATIVE ISSUES AND
REALITIES IN INDIA

1. পা জ ার্মর্ে সাধারণ তে পার্শর পেতি আর্ াচনা কর্রা ।
20
2. নত েজ াচন বকর্ের পু নতেজ নযাস সম্পর্কজ সাংতেধাতনক তনয়মাে ী আর্ াচনা কর্রা
।

20

3. পঞ্চার্য়ি সতমতির গঠন ও কাযজ াে ী আর্ াচনা কর্রা ।
5+15
4. িারিীয় প্রশাসন কৃিযর্কর প্রতশেণ পেতির যর্ার্জ মূ যায়ন কর্রা ।
20

