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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) Mention any two exponents of Proportional Representation. 

সমানুপািতক িতিনিধ  ব ব ার য কান দু’জন ব ার নাম লখ। 

b) What is Hare System? 

হয়ার প িত িক? 

c) Who wrote the book Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations and when was it 
published? 

Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations-  ট ক িলেখেছন এবং কত সােল এ ট 
কািশত হয়? 

d) Mention any two differences between State and Nation. 

রা  এবং জািত- এর মেধ  য কান দুেটা পাথক  উে খ কর। 

e) What is the importance of Treaty of Westphalia? 



ওেয় েফিলয়া চ র  িক? 

f) What is inclusive nationalism? 

অ ভ মূলক জাতীয়তাবাদ কােক বেল? 

g) Mention any two examples of Confederation. 

য কান দুেটা রা সমবায়- এর নাম উে খ কর। 

h) What is Quasi-Federal system? 

আধা-যু রা য় শাসনব ব া কােক বেল?  

 

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

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

a) Write a brief note on First-Past-the-Post system. 

First-Past-the-Post প িত স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 

b) Briefly discuss the importance of electoral system in promoting democracy. 

গনতে র িবকােশ িনবাচন প িতর  স েক সংে েপ আেলাচনা কর। 

c) Write a brief note on the mixed-member proportional representation. 

িম -সদস  সমানুপািতক িতিনিধ  িবষেয় এক ট সংি  ট কা লখ।  

d) Identify the major challenges to the nation-state. 

জািত-রাে র ওপর মুখ  িতব কতা েলােক িচি ত কর।  

e) What is the view of Gayatri Chakravorty Spivak regarding nationalism? 

জাতীয়তাবাদ স েক গায় ী চ বত  ভােকর ধারণা ট িক? 

f) Give a brief account on the Territorial Division of Power. 

ভূ-খ গত মতা িবভাজন ধারণা টর ওপর সংে েপ আেলাচনা কর। 

 

 



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

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

a) Critically analyze the evolution of nation-state building process in post–colonial period. 

উ র-ঔপিনেবিশক যুেগ জািত-রা  গঠেনর িববতেনর য়া টর ওপর এক ট সমােলাচনামূলক 
আেলাচনা কর।  

b) Write a note on the major characteristics of a federal system. 

যু রা য় ব ব ার মুখ  বিশ েলার ওপর এক ট ট কা লখ। 
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