
B.A. 3rd Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Political Science 

Paper: CC-5 

(Comparative Politics) 

Time: 3 Hours                                                                      Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

1. Answer any six of the following questions:                                       5×6=30 

নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির মধ্যে যে য োি ছয়টির উত্তর দোও ।  

a. Point out the important differences between Comparative government and 

Comparative Politics 

েুিোমূিক শাসে বযবস্থা ও েুিোমূিক রােেীক্ষের মশ্নযয গুরুত্বপূণ ণ পার্থ ণকয গুক্ষি ক্ষেশ্নদণশ  কর ।  

b. Write a short note on the conventions of United Kingdom (UK). 

 

েুক্তরোধ্যের  সোাংনিযোনি  রীনত িীনতর উপর এ টি সাংনিপ্ত িী ো যিি।  

       c.   Briefly point out the basic features of unitary system of United Kingdom (UK). 

           েুক্তরোধ্যের এক ককন্দ্রিক শাসে বযবস্থার কমৌি ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর।   

      d.  Write a short note on the procedure of the presidential election of USA. 

মাক্ষকণে যুক্তরাশ্নের রােপক্ষের ক্ষেব ণাচে পদ্ধক্ষেটি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর । 

       e.    Point out the differences between Conventions and Law 

  সোাংনিযোনি  রীনত িীনত ও আইধ্ির মধ্যে পোর্ থ ে গুনি আধ্িোচিো  র ।  

f.     Write a short note on power and functions of the President of People’s Republic of China 

গণ প্রযোতোনি  চীধ্ির রোষ্ট্রপনতর িমতো ও  োে থোিিী সম্পশ্নকণ একটি সংক্ষিপ্ত িীকা কিখ্ ।   

g.    Write a short note on power and functions of the Constitutional Council of France. 

ফরাসী সাংক্ষবযাক্ষেক পক্ষরষশ্নদর িমো ও কায ণাবিীর উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা কিখ্ ।  

h.    Discuss, in brief, any five constitutional rights enshrined in US Constitution. 

মাক্ষকণে সংক্ষবযাশ্নে স্বীকৃে কয ককাে পাাঁচটি সাংক্ষবযাক্ষেক অক্ষযকার আশ্নিাচো কর।  
 
 



 

2. Answer any three of the following questions:                                     10×3=30 

েীশ্নচর প্রেগুক্ষির মশ্নযয কর্থশ্নকশ্নযশ্নকাশ্নো ক্ষেেটি প্রশ্নের উত্তর দাও। 

 

      a.  Write a note on the Rule of Law as enshrined in the British Constitution 

          নিটিশ সাংনিযোধ্ি িনণ থত আইধ্ির অিুশোসধ্ির উপর এ টি িী ো যিি ।  

      b. Do you think that the US Senate (Upper Chamber of the Congress) is the most powerful second 

chamber in the world? Argue your case. 

         তুনম ন  মধ্ি  র মোন থি নসধ্িি নিধ্ের সি থোধ্পিো শক্তক্তশোিী নিতীয়  ি ? যতোমোর উত্তধ্রর  

সপধ্ি েুক্তক্ত যদিোও ।  

      c. Make a comparative analysis of the power and functions of US President and French President. 

        মোন থি রোষ্ট্রপনত ও ফরোসী রোষ্ট্রপনতর িমতো ও  োে থোিিীর এ টি তুিিোমূি  আধ্িোচিো  র ।  

     d. Discuss the composition and functions of the House of Lords in Britain.  

          নিধ্িধ্ির ির্থ সভোর গঠি ও  োে থোিিী আধ্িোচিো  র ।  

      e. Discuss the features of the French party system. 

         ফরোসী দি িেিস্থোর বিনশষ্ট্ে গুনি আধ্িোচিো  র । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


