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1. Answer any TWO of the following questions:                                            2 X 2= 4 

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান দু ট ে র উ র দাওঃ 

a) What is the meaning of Electoral System? 

 িনবাচনী ব ব ার অথ িক? 

 
b) What is meant by ‘First-past-the-post’ electoral system? 

‘ফা -পা -িদ-েপা ’ িনবাচনী ব ব ার অথ িক?  

     c) Define Nation-State. 

        জািত-রাে র সং া দাও । 

     d) What is ‘Mixed Representation System’? 

         ‘িম  িতিনিধ  ব ব া ’- ট িক? 

      e) What do you mean by ‘List System’? 

         ‘তািলকা প িত’ বলেত তিম িক বাঝ? 

      f) What do you mean by ‘Gerrymandering’? 

       ‘ জিরম া ািরং’ বলেত তিম িক বাঝ? 



 

 

2.  Answer any ONE of the following questions:                    5 X 1= 5   

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান এক ট ে র উ র দাওঃ                                          

a) What are the differences between ‘Federation’ and ‘Confederation’? 

‘যু রা ’ এবং ‘রা -সমবায়’- এর মেধ  পাথক সমূহ িক িক ? 

b) Discuss, in brief, the ‘Proportional Representation System’. 

 ‘সমানুপািতক িতিনিধ  ব ব া ’- ট স েক সংে েপ আেলাচনা কর। 

c) Write a short note on the future of ‘Nation-State’ in post-colonial era. 

উ র-ঔপিনেবিশক কােল ‘জািত-রা ’- এর ভিবষ ৎ িনেয় এক ট সংি  ট কা 

লখ। 

 

3.  Answer any ONE of the following questions:                                       9 X 1= 9 

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান এক ট ে র উ র দাওঃ 

a) Examine Nation-building process in post-colonial states. 

উ র-ঔপিনেবিশক রা  ব ব ায় জািত-গঠেনর য়া ট পযােলাচনা কর।  

b) ‘Election is the essential condition of democratization’- examine with suitable 

examples. 

‘িনবাচন হল গণত ীকরেনর েয়াজনীয় শত’- উপযু  উদাহরণ সহ ব াখ া কর। 

c)  Write a note on the emergence and evolution of the federal system of government. 

যু রা য় শাসন ব াব ার উ ব ও িবকাশ স েক এক ট ট কা লখ। 

---- 

 


