
                                                                                                                                                              UG/4-Sem/G/21 

                                                                                     2021 

Dewan Abdul Gani College 

Under   CBCS Final Assessment 

Semester- IV,   Session- June -2021 

Sub: - PLSG,    Paper- D.C- 4                                        Full Marks=32 

                                                                                    (CBCS)    

                                                           The figures in the margin indicate full marks.                                                                                                                                                                         

                                                            Candidate are required to give their answers 

                                                    in their own words as far as practicable  

  

                                                                      বঙ্গানুবাদ  

 

                                                          ববভাগ -ক  

                               যে যকাননা দুটি রচনাধর্মী প্রনের উত্তর দাও:-          12x2=24 

 

1.   আন্তর্জাবিক সম্পনকজর আন াচনায়   হান্স র্মনগ জন্থাও (Hans Morgenthau)- এর  বাস্তববাদী িত্ত্বটি  

আন াচনা   কনরা I   12 

2. স্নায়ুেুদ্ধ কানক বন ?  যসাবভনয়ি ইউবনয়ননর উপর স্নায়ু েুনদ্ধর প্রভাব সম্পনকজ  আন াচনা কর I                  

                                                                                                                                                          5+7=12                 

3. ববনদশনীবি  বা পররাষ্ট্র নীবি ব নি কী যবান া  ?   ভারনির পররাষ্ট্রনীবির র্মূ  বনধ জারক গুব  বর্ জনা 

কনরা I                                                            5+7=12                                                                       

4.   যর্াি বনরনপক্ষিার অর্ জ, র্মূ নীবি ও ক্রর্মববকাশ সম্পনকজ আন াচনা কনরা I  12 

                                                    

                                           ববভাগ - খ  

        5.                 যে যকাননা দুটি সংবক্ষপ্ত প্রনের উত্তর দাও:-               4x2=8 

                              

                              (ক)  নয়া উদারনীবিবাদ  

                               (খ)   নারীবাদী দৃটিভবঙ্গ  

                                (গ)    পঞ্চশী  নীবি  

                                (ঘ     ভূববদযা যকন্দ্রিক রার্নীবি 

                                              --------------------------------  

 উত্তর পত্র র্র্মা বদনি হনব বননের ইনর্মই  আইবিনি - dagc1994politicalscience@gmail com 

                               



                                                                                                                                                UG/4-Sem/SEC-1/2/21 

                                                                                   2021                 

Dewan Abdul Gani College 

Under   CBCS Final Assessment 

Semester- IV, Session- June -2021 

Sub: - PLSG,    Paper- SEC-2                                        Full Marks=32 

                                                                                    (CBCS)    

                                                           The figures in the margin indicate full marks.                                                                                                                                                                         

                                                     Candidate are required to give their answers 

                                                    in their own words as far as practicable  
  
                                                                      বঙ্গানুবাদ  
 
                                                                    ববভাগ -ক  
                                         যে যকাননা দুটি রচনাধর্মী প্রনের উত্তর দাও:-          12x2=24 
 

1. ভারতীয় পার্লানর্মনের গঠন, ক্ষর্মতা ও  কােলাবর্ী সম্পনকল  আনর্াচনা কনরা I  12   
2.   অর্লববর্ কানক বনর্?   ভারতীয় পার্লানর্মনে অর্ল ববর্ গ্রহনের পদ্ধবত বযাখ্যা কনরা I 5+7=12 

      3.      ভারতীয় পার্লানর্মনের কবর্মটি বযবস্থা সম্পনকল  পেলানর্াচনা কনরা I 12    

     4.     পবির্মবনঙ্গর পঞ্চানয়ত সবর্মবতর গঠন, ক্ষর্মতা ও কােলাবর্ী আনর্াচনা কনরা I   12 
 
                                                   ববভাগ - খ্  
            5.                 যে যকাননা দুটি সংবক্ষপ্ত প্রনের উত্তর দাও:-               4x2=8  
                               
                               (ক)   ভারতীয় সংসনদ আইন প্রেয়ন পদ্ধবত  
                               (খ্)    আনুর্মাবনক বযয় সংক্রান্ত কবর্মটি  
                              (গ)    যের্া পবরষনদর গঠন   
                              (ঘ)     অঙ্গ রানেযর ববধানসভার গঠন   
                                               ----------------------------------  
            
উত্তর পত্র ের্মা বদনত হনব বননের   ইনর্মইর্ আইবিনত –dagc1994politicalscience@gmail.com 


