
                               

 

                            সম্ভাব্য প্রশ্নাব্লী – ২০২০ 

 

রাষ্ট্রবব্জ্ঞান (সাম্মাবনক)                               তৃতীয় ব্র্ষ                                              পঞ্চম পত্র                          

 
 
মবিউল- I 

 
১।  আন্তর্ষ াবতক সম্পকষ  চচষ ায় বিমমরুমকন্দ্রীক কাঠামমা থেমক বব্শ্বর্নীন কাঠামমায় বব্ব্তষ মনর রূপমরখাটি দাও। 
২।  আন্তর্ষ াবতক সম্পকষ  চচষ ায় ব্াস্তব্তাব্াদী তত্ত্ব (ই এইচ কার ও হ্যান্স থর্ মরমেনোউ এর ধারণা সহ্ম ামে) বব্ব্ৃত  
      কর। সাম্প্রবতককামল বব্শ্বর্নীন আন্তর্ষ াবতক ব্যব্স্থায় এই তমত্ত্বর প্রাসবিকতা থলখ। 
৩।  আন্তর্ষ াবতক সম্পকষ  চচষ ায় বব্শ্বব্যব্স্থা তত্ত্ব (ইমযানুময়ল ওয়ালার্স্ষ াইন এর ধারণা সহ্ম ামে) আমলাচনা কর।  
৪।  আন্তর্ষ াবতক সন্ত্রাসব্াদ (থপ্রবিত, উদ্ভমব্র কারণ ও প্রকৃবত সহ্) বব্র্য়ক একটি বনব্ন্ধ থলখ। 
 
মবিউল – II 
  
৫।   বব্মদশ নীবত প্রণয়মন বব্বিন্ন প্রাবতষ্ঠাবনক উপাদামনর (থ মন প্রকৃত রাষ্ট্রপ্রধান ব্া আইনসিা) িূবমকা থলখ। 
      এই প্রসমি িারমতর প্রচবলত ব্যব্স্থার কো উমেখ কর। 
৬।  িারমতর বব্মদশ নীবতর মূল সূত্রগুবল ব্ল। এই সূত্রগুবলর সহ্ম ামে িারত-চীন সম্পকষ  বব্মের্ণ কর। 
 
মবিউল- III 
 
৭।   উত্তর স্নায়ু  ুদ্ধ  ুমে একমমরুমকন্দ্রীক আন্তর্ষ াবতক ব্যব্স্থার প্রকৃবত আমলাচনা কর। 
৮।  উত্তর স্নায়ু  ুদ্ধ  ুমে ইউমরাপীয় ইউবনয়মনর িূবমকা বব্চার কর। থেবিট পটিূবমকায় আন্তর্ষ াবতক রার্নীবতমত 
      ইউমরাপীয় ইউবনয়মনর প্রাসবিকতা আমলাচনা কর। 
৯।  বব্শ্বর্নীন প্রবতষ্ঠান বহ্সামব্ বব্শ্ব ব্যাঙ্ক অেব্া বব্শ্ব ব্াবণর্য সংস্থা বব্র্য়ক একটি নাবতদীর্ষ টীকা থলখ। 
১০। অনযতম মুখয আঞ্চবলক সংেঠণ বহ্সামব্ ASEAN অেব্া BRICS এর উপর একটি টীকা থলখ। 
 
মবিউল-IV 
 
১১।  ১৯৯০ সাল উত্তর কামল বনকটতম প্রবতমব্শী থদশগুবলর সামে িারমতর সম্পমকষ র উপর একটি বনব্ন্ধ থলখ। 
১২।  মানব্াবধকার সংক্রান্ত থর্ার্ণাগুবলমক কা ষকর করার উমেমশয রাষ্ট্রসংমর্র িূবমকা ব্ল। 
১৩। ধারণিম ব্া বনরব্বিন্ন (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) উন্নয়ন বব্র্য়টির সংবিপ্ত পবরচয় দাও।  
 
 
 
 
 
                                                                                         -- 
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রাষ্ট্রবব্জ্ঞান (সাম্মাবনক)                               তৃতীয় ব্র্ষ                                                র্ষ্ঠ পত্র   

 
মবিউল- I 

 
১।  রার্নীবতর সামাবর্ক বিবত্ত সম্পমকষ  আমলাচনা কর। 
২।  রার্ননবতক সংসৃ্কবতর থেণীকরমণর উপর একটি টীকা থলখ। 
৩।  রার্ননবতক সামাবর্কীকরণ ব্লমত কী থব্াঝায়? রার্ননবতক সামাবর্কীকরণ প্রবক্রয়ার মাধযমগুবল ব্ল।  
৪।  রার্ননবতক অংশগ্রহ্মণর বব্বিন্ন রূপ আমলাচনা কর। 
 
মবিউল – II 
 
৫।  সামাবর্ক স্তরবব্নযাস প্রবক্রয়ায় র্াতপাত ব্যব্স্থা ও থেণীর অব্স্থান বনবদষ ষ্ট কর। 
৬।  বলি ও রার্নীবতর সম্পকষ  আমলাচনা কর। 
   
মবিউল- III 
 
৭।  রার্ননবতক ব্যব্স্থা ব্লমত কী থব্াঝায়? বব্বিন্ন প্রকার রার্ননবতক ব্যব্স্থার উপর সংবিপ্ত আমলাকপাত কর। 
৮। একটি নােবরক সমামর্ অ-সরকাবর সংেঠণগুবলর উদ্ভমব্র কারণ ও িূবমকা প ষামলাচনা কর। 
৯।  সামাবর্ক িূবমকা পালমন রার্ননবতক দল ও চাপসৃবষ্টকারী থোষ্ঠীগুবলর িূবমকা তুলনা কর। 
১০। েণতাবন্ত্রক সমার্ ব্যব্স্থায় সামবরক ব্াবহ্নীর হ্স্তমিপ থতামার কামি কী অবিমপ্রত?  ুবি দাও। 
 
মবিউল-IV 
 
১১।  রার্ননবতক থ াোম াে/সংম াে ব্লমত কী থব্াঝায়? এই থিমত্র েণমাধযমগুবলর িূবমকা আমলাচনা কর। 
১২।  িারমত বনব্ষাচনী আচরমণর প্রধান বব্বশষ্টযগুবল আমলাচনা কর। 
১৩। রার্ননবতক উন্নয়মনর বব্বশষ্টযগুবল কী? রার্ননবতক উন্নয়মন আধুবনকতার িূবমকা আমলাচনা কর। 
১৪। রার্ননবতক উন্নয়ন ও সামাবর্ক পবরব্তষ ন কী পরস্পমরর পবরপরূক? থতামার  ুবি দাও।    
                      
 
 
 
 
                                                                                          -- 
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মবিউল- I 

 

১।  সংবব্ধামনর থেণীবব্িার্ন সম্পমকষ  আযবরর্স্টমলর ব্িব্য আমলাচনা কর। 
২।  থরামান রাষ্ট্রবচন্তার তাৎপ ষ বব্মের্ণ কর। 
৩। মধয ুেীয় ইউমরাপীয় রার্ননবতক বচন্তার বব্বশষ্টযগুবল ব্ণষনা কর।   
৫।  থরেঁমনসা বচন্তার প্রধান বব্বশষ্টযগুবল ও তার তাৎপ ষ আমলাচনা কর। 
৬। সংস্কার আমদালমনর তাৎপ ষ সম্বমন্ধ একটি টীকা থলখ। 
 
মবিউল – II 
 
৭।  হ্ব্সমক থকন ব্স্ত্ত্তব্াদী রার্ননবতক বচন্তার র্নক ব্লা হ্য়? 
৮। উদারনীবতব্ামদর প্রবতষ্ঠাতা বহ্সামব্ লকমক কী েণয করা  ায়? থতামার উত্তমরর স্বপমি  ুবি দাও। 
 
মবিউল- III 
 
৯।   উপম ােদব্াদ ব্া বহ্তব্ামদর বব্কামশ থর্মরবম থব্ন্থামমর অব্দান আমলাচনা কর। 
১০।  নযায়বব্চার প্রসমি র্ন রলমসর ধারণার উপর একটি টীকা থলখ। 
১১। েণতমন্ত্রর থেণীবব্িার্মনর উপর থিবিি থহ্ল্ড প্রদত্ত আমলাচনা উপস্থাপন কর। 
১২। েণতত্ত্রীকরমনর বতন প্রব্াহ্ (THREE WAVES OF DEMOCRATIZATION) সম্পমকষ  সযামূময়ল হ্ানটিংটমনর  
      ধারণা উমেখ কর। 
  
মবিউল-IV 
 
১৩।  এিওয়ািষ  ব্ানষর্স্াইন প্রদত্ত েণতাবন্ত্রক সমার্ব্াদ ধারণামক বিবত্ত কমর র্ামষান সংমশাধনব্াদ এর একটি 
       রূপমরখা দাও।  
১৪।  বনরার্যব্ামদর উপর একটি সমামলাচনাধমী টীকা থলখ। 
 
 
 
 
 
                                                                         -- 
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মবিউল- I 

 

১।  র্নপ্রশাসমন  রার্নীবত-প্রশাসন বিবব্িার্ন বব্তমকষ র প্রকৃবত ও গুরুত্ব ব্যাখযা কর।  
২।  ‘চযামলঞ্জ’ বহ্সামব্ নয়া র্নপ্রশাসমনর উদ্ভমব্র কারণগুবল ব্ল ও তার মুল বব্বশষ্টযগুবল থলখ। 
৩।  উন্নয়ন প্রশাসন বক? িারমত এর গুরুত্ব আমলাচনা কর। 
    
মবিউল – II 
 
৪।   সমার্তাবন্ত্রক প্রশাসমন অন্তরায় বহ্সামব্ আমলাতন্ত্র সম্পমকষ  মাকষ মসর দবৃষ্টিিী ব্যাখযা কর। 
৫।   থেি বরেমসর বব্কাশশীল মমিমল পবরমব্মশর গুরুত্ব আমলাচনা কর। 
৬।  ‘বসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ প্রবক্রয়া ব্যতীত প্রশাসমনর থকান অবস্তত্ব োমক না’-বব্ব্ৃবতটি ব্যাখযা কর। 
৭।   র্ননীবত রুপায়ন ব্লমত কী থব্াঝায়? র্ননীবত রুপায়মন মূল ব্াধাগুবল ব্ল। 
 
মবিউল- III 
 
৮।  ঐবতহ্াবসক থপ্রিাপমট িারতীয় প্রশাসমনর ধারাব্াবহ্কতা ও পবরব্তষ ন সম্পমকষ  একটি বনব্ন্ধ থলখ। 
৯।   প্রধানমন্ত্রীর দপ্তমরর কা ষাব্লী বব্মের্ণ কর। এঈ দপ্তরমক ‘অবত শবিশালী’ ব্লা হ্য় থকন?  
১০। রার্য সবচব্ালয়-প্রশাসমন মুখযসবচমব্র কা ষাব্লী ও িূবমকা আমলাচনা কর। 
১১।  থর্লাশাসমকর পবরব্বতষ ত িূবমকার বনবদষ ষ্ট কারনসমুহ্ ব্যাখযা কর।  
 
মবিউল-IV 
 
১২। পবিমব্মির গ্রামীণ স্থানীয় প্রশাসমনর বিবত্ত বহ্সামব্ গ্রাম পঞ্চায়মতর কা ষাব্লী ও িূবমকা আমলাচনা কর। 
১৩। িারমতর নীবত আময়াে েঠমনর থপ্রবিত, েঠন, কা ষাব্লী ও িূবমকা আমলাচনা কর। 
১৪। িারমতর আবেষক প্রশাসন মর্ব্ুত করমত বনয়ন্ত্রক ও মহ্ােণনা পরীিমকর িূবমকা মূলযায়ন কর।। 
    
 
 
                                     -- 
 


