
    SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 

INTERMEDIATE EXAMINATION 2020 

PART- II, (Under 1+1+1 System) 

POLITICAL SCIENCE (HONOURS) 

PAPER – 4 

(Regular & Supplementary) 

 

    Time: 2 hours                                                                                          Full Marks: 50 

Candidates are request to give their answers in their own words as for as practicable.  

                               The figures in the margins indicate full marks                                                      

 

Module I 

1. Write short notes on any two (each within 100 words) 

(অনধিক ১০০ শব্দের মব্দিে ধনম্নধিধিত যে যকোন 2 ধিষব্দের উপর টীকো ধিি): 5x2=10 

a. Contribution of the Roman thinkers to the evolution of Comparative Politics. 
(তুিনোমিূক রোজনীধতর ধিিতত ব্দন যরোমোন ধিন্তোধিদব্দদর অিদোন।) 

b. World System Theory in the study of Comparative Politics. 

(তুিনোমিূক রোজনীধত আব্দিোিনোে ‘ধিশ্ব িেিস্থোর তত্ত্ব’।) 

c. Rule of Law as developed by Lord A.V.Dicey. 

(ির্ত  এ ধি র্োইধি’র আইব্দনর অনশুোিন।) 

d. Democratic centralism in PRC. 

(গণ প্রজোতন্ত্রী িীব্দন গণতোধন্ত্রক যকন্দ্রীকরণ।) 

 

 

2. Write a critical note on development and democracy as developed by S.P.Huntington. 
(উন্নেন ও গণতন্ত্র িম্পব্দকত  এি ধপ হোধটিংটব্দনর অধিমত িমোব্দিোিনো িহ ধিি।)  15 

                                                 OR 

Mention five important features from each political system of, PRC and Bangladesh. গণ 

প্রজোতন্ত্রী িীন এিিং িোিংিোব্দদব্দশর রোজননধতক িেিস্থোর পোাঁিটি কব্দর গুরুত্বপূণত বিধশষ্ট্ে উব্দেি কর।) 
7+8=15 

 

Module -II 

1. Write  one short note from followings.(within 100 words)  

(অনধিক ১০০ শব্দের মব্দিে ধনম্নধিধিত যে যকোন 2 ধিষব্দের উপর টীকো ধিি): 5x2=10 

a. Federal features of USA Cconstitution. 

(মোধকত ন েুক্তরোব্দের িিংধিিোব্দনর েুক্তরোেীে বিধশষ্ট্ে িমহূ।) 

b. Executive in French Constitution. 

(ফরোধি িিংধিিোব্দন শোিন ধিিোগ।) 

c. Highest court of British judicial system.  

(ধিটিশ ধিিোর িেিস্থোে হোইব্দকোটত ।) 

d. Compare the rights of UK citizens and PRC citizens on five grounds.(ধিটিশ 

েুক্তরোজে এিিং গণ প্রজোতোন্ত্রীক িীব্দনর নোগধরকব্দদর মব্দিে পোাঁিটি তুিনো।) 

 



2. Write a comparative note on the Uunitary System of UK and Bangladesh. (ধিটিশ 

েুক্তরোব্দজের একব্দকধন্দ্রক শোিন িেিস্থো এিিং িোিংিোব্দদব্দশর মব্দিে তুিনোমিূক আব্দিোিনো কর।)  15 

                          OR 

Write a comparative note on the British and French cabinet systems. (ধিটিশ এিিং 
ফরোধি মন্ত্রীিিোর মব্দিে তুিনোমিূক আব্দিোিনো কর।)     15 
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