
Rampurhat College 

B.A. 2nd Sem (Honours General + Pass General) Internal Exam 2020 

Sunject: Political Science Course: GE-2/CC-1B 

Course Title: Political Theory 

 

নিম্নোক্ত যে য োম্িো এ টি প্রম্ের উত্তর যেখ।    ১ X ১০=১০ 

১। রোষ্ট্র নিজ্ঞোি আম্েোচিোয় সিোতি িো সোম্ি ী িো ঐতিহ্যগি দৃষ্টিভতি সংক্ষেক্ষে আক্ষ োচনো 

কক্ষ ো। 

২। সোর্ বক্ষভৌতিকিো  একত্বর্োদী িত্ত্বষ্টি  উে  একষ্টি সিোক্ষ োচনোিূ ক িীকো ল খ। 

৩। স্বোধীনিো র্ ক্ষি কী লর্োঝোয় ? স্বোধীনিো  তর্তভন্ন ধ ণ র্ো রুে র্ো প্রকো গুত  সংক্ষেক্ষে 

আক্ষ োচনো কক্ষ ো। 

 

উত্তরপত্র  PDF   ম্র নিম্চর যেওয়ো Email Id. যত পোঠোম্ত হম্ি ২৩/১১/২০২০ মম্যে। 

Email:  mondalmadhusudan105@gmail.com 

অথবা 

সরোসনর মহোনিেেোেম্য় নিভোম্ে এম্স ( ম্রোিো নিনয যমম্ি) ২৩/১১/২০২০ এিং ২৪/১১/২০২০ 

েুপর ১২টা যেম্  ২ টা-র মম্যে Hard Copy জমো নেম্ত হম্ি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mondalmadhusudan105@gmail.com


Rampurhat College 

B.A. 4th Sem (Honours General + Pass General) Internal Exam 2020 

Sunject: Political Science Course: GE-4/CC-1D 

Course Title: Indian Government and Politics 

 

নিম্নোক্ত যে য োম্িো এ টি প্রম্ের উত্তর যেখ।    ১ X ১০=১০ 

১। েুক্তরোষ্ট্র িেম্ত  ী যিোম্ ো। ভোরতির্ ষ  ী এ টি ‘আযো েুক্তরোষ্ট্র’- েুক্তক্ত সহম্েোম্ে যতোমোর 

মতোমত েোও। 

২। আইি িেম্ত  ী যিোম্ ো ? পোে ষোম্মম্ে অে ষ নিে পোম্ের নিনভন্ন পদ্ধনতগুনে উম্েখ  ম্রো। 

৩। যম ষ নিরম্পক্ষতো িেম্ত  ী যিোম্ ো ? যতোমোর  ী মম্ি হয় ভোরতির্ ষ এ টি যম ষ নিরম্পক্ষ 

রোষ্ট্র- েুক্তক্ত েোও। 

 

উত্তরপত্র  PDF   ম্র নিম্চর যেওয়ো Email Id. যত পোঠোম্ত হম্ি ২৩/১১/২০২০ মম্যে। 

Email:  shantilohar1994@gmail.com 

অথবা 

সরোসনর মহোনিেেোেম্য় নিভোম্ে এম্স ( ম্রোিো নিনয যমম্ি) ২৩/১১/২০২০ এিং ২৪/১১/২০২০ 

েুপর ১২টা যেম্  ২ টা-র মম্যে Hard Copy জমো নেম্ত হম্ি। 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shantilohar1994@gmail.com


Rampurhat College 

B.A. 4th Sem (Pass General) Internal Exam 2020 

Sunject: Political Science Course: SEC-2 (OR) 

Course Title: Environmental Awareness 

 

নিম্নোক্ত যে য োম্িো এ টি প্রম্ের উত্তর যেখ।    ১ X ১০=১০ 

১। পনরম্িেিোে িেম্ত  ী যিোম্ ো ? এর গুরুত্ব সম্পম্ ষ আম্েোচিো  ম্রো। 

২। নচপম্ ো আম্দোেি–এর গুরুত্ব সম্পম্ ষ এ টি িী ো যেখ। 

৩। িম ষেো িোাঁচোও আম্দোেি সম্পম্ ষ যেখ। 

 

উত্তরপত্র  PDF   ম্র নিম্চর যেওয়ো Email Id. যত পোঠোম্ত হম্ি ২৩/১১/২০২০ মম্যে। 

Email:  marphcpols@gmail.com 

অথবা 

সরোসনর মহোনিেেোেম্য় নিভোম্ে এম্স ( ম্রোিো নিনয যমম্ি) ২৩/১১/২০২০ এিং ২৪/১১/২০২০ 

েুপর ১২টা যেম্  ২ টা-র মম্যে Hard Copy জমো নেম্ত হম্ি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marphcpols@gmail.com

