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The figures in the right hand side margin indicate full marks.  

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

দি ন া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 
 

1. Answer any five of the following questions:                                             2×5= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাচঁ ট ে র উ র দাও। 

a) In what sense the United Kingdom is not a republic?  

কী অেথ সংযু  যু রাজ  এক ট জাতাি ক দশ নয় ?  

b) Who wrote the book The Spirit of Laws and when it was published?  

The Spirit of Laws- ট ক িলেখেছন এবং কত সােল এই ট কািশত হেয়িছল?  

c) Identify any two indicators necessary for comparison of the political system of United 
Kingdom and United States of America.  

সংযু  যু রাজ  ও মািকন যু রাে র রাজৈনিতক ব ব া তলনা করার জন  েয়াজনীয় য কান 
দুেটা িনেদশক িচি ত কর।  

d) When is the Committee of the Whole House in the United Kingdom’s law-making system 
required? 

সংযু  যু রােজ র আইন ণয়ন ব ব ায় কখন সম  কে র কিম টর েয়াজন হয়? 

e) What is the significance of implied powers in the United States of America?   

মািকন যু রাে  অনুিমত মতার তাৎপয িক?  

f) What do you mean by ‘Droit Administratif’ in France?  



াে র ‘Droit Administratif’ বলেত তিম িক বাঝ?  

g) What do you mean by ‘Dual Government’ in France?  

াে র ‘ তশাসন ব ব া ̓ বলেত তিম িক বাঝ?  

h) What role do the Parquets play in the French judicial system?  

ফরাসী িবচার ব ব ায় Parquets– এর ভূিমকা িক? 

 

2. Answer any four of the following questions:                                           5×4= 20 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও।  

a) Distinguish between Comparative Government and Comparative Politics.  

তলনামূলক শাসনব ব া ও তলনামূলক রাজনীিতর মেধ  পাথক  কর।  

b) Discuss the main principles of the Rule of Law in the United Kingdom.          

সংযু  যু রােজ র আইেনর অনুশাসেনর ধান নীিত েলা আেলাচনা কর।  

c) Who is the head of the government in the United States of America? How is he elected?  

মািকন যু রাে র সরকােরর ধান ক ? িতিন িকভােব িনবািচত হন ?  

d) Write a short note on the committee system in the United States of America.  

মািকন যু রাে র কিম ট ব ব ার ওপর এক ট সংি  ট কা লখ।  

e) What are the legislative powers of the Prime Minister of France?  

াে র ধানম ীর আইন সং া  মতা েলা িক িক ?  

f) What is meant by ‘Institutional Approach’?  

‘ ািত ািনক দৃ ভ ী’ বলেত িক বাঝায়?  

 

3. Answer any one of the following questions:                                           10×1= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও। 

a) Discuss the features of the US federal system.  

মািকন যু রাে র যু রা য় ব ব ার বিশ েলা আেলাচনা কর।  



b) Make a comparative analysis of the basic features of the Parliamentary System of UK with 
those of the Presidential System of USA.  

সংযু  যু রােজ র সংসদীয় শাসনব ব ার মূল বিশ েলার সােথ মািকন যু রাে র 
রা পিতশািসত শাসনব ব ার মূল বিশ েলার তলনা কর।  

 

                                                      xxxx 

 


