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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2022  

POLITICAL SCIENCE 
PAPER: PLSA-VIII 

Time Allotted: 4 Hours Full Marks: 100 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

1. Choose the correct alternative from the following:
িনmিলিখত সিঠক িবকlিট বেছ িনেয় লেখাঃ 

1×5 = 5

(a) Who wrote ‘Politics and Administration’? 
(i) Frank J. Goodnow  (ii) Woodrow Wilson  
(iii) W. F. Willoughby  (iv) Herbert Simon 
‘Politics and Administration’ ক িলেখেছন ? 
(i)  া  জ gডনাউ  (ii) উে া উইলসন  

(iii) ডbl এফ উইেলাবী  (iv) হারবাটর্ সাইমন 

(b) The name of Max Weber is associated with: 
(i) The concept of POSDCORB   
(ii) The concept of bureaucracy 
(iii) The concept of good governance   
(iv) The concept of participative management 

ম াk ওেয়বােরর নাম জিড়ত 
(i) POSDCORB এর ধারণার সে   (ii) আমলাতেntর ধারণার সে  

(iii) সুশাসেনর ধারণার সে  (iv) অংশgহণমূলক ব বsাপনার সে  
(c) Globalisation actually started in 

(i) 1970  (ii) 1980 (iii) 1990  (iv) 2000 
িব ায়ন r হেয়িছল 
(i) ১৯৭০  (ii) ১৯৮০ (iii) ১৯৯০  (iv) ২০০০ 

(d) Public Accounts Committee is headed by  
(i) Prime Minister   (ii) Speaker 
(iii) Deputy Speaker  (iv) Leader of the Opposition 

সরকারী গািণিতক কিমিটেত পৗরিহত  কেরন 
(i) pধানমntী  (ii) sীকার (iii) উপাধ k (iv) িবেরাধী দলেনতা 
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(e) The period of the 12th Five Year plan in India is —  
(i) 2012-2017  (ii) 2001-2006 (iii) 2004-2009  (iv) 2007-2012 

ভারেত dাদশ প বািষর্কী পিরকlনার সময়কাল হল — 
(i) ২০১২-২০১৭  (ii) ২০০১-২০০৬ (iii) ২০০৪-২০০৯ (iv) ২০০৭-২০১২ 

  
2. Answer any ten from the following questions within 50 words each:

িনmিলিখত p gিল থেক য- কােনা দশিট  pে র উtর pিতিট ৫০িট শেbর মেধ  দাওঃ  
2×10 = 20

(a) Define Public Administration. 
জনpশাসেনর সংjা দাও। 

(b) Write two features of Max Weber’s bureaucracy.  
ম াk ্  -ওেয়বােরর আমলাতেntর dিট বিশ  লেখা। 

(c) What do you mean by the concept of ‘E-Governance’? 
‘ বd িতন-শাসন pিkয়ার’ ধারণা বলেত িক বােঝা ? 

(d) Write two limitations of Public Choice Approach. 
জনপছn দৃি ভ ীর dিট pধান সীমাবdতা লেখা। 

(e) What do you mean by POSDCORB? 
POSDCORB বলেত িক বােঝা ? 

(f) What is meant by Co-ordination? 
সমnয় বলেত িক বােঝা ? 

(g) What do you mean by deficit budget? 
ঘাটিত বােজট বলেত িক বােঝা ? 

(h) What is meant by Policy Making? 
নীিত িনধর্ারণ বলেত িক বােঝা ? 

(i) What do you mean by hierarchy? 
kেমাc sরিবন াস  বলেত িক বােঝা ? 

(j) Mention the value of Classical Theory of Public Administration. 
জনpশাসেনর সনাতনধমর্ী ব াখ ার মূল  উেlখ কেরা। 

(k) Mention the composition of Planning Commission. 
পিরকlনা কিমশেনর গঠন উেlখ কেরা। 

(l) Mention the composition of UPSC. 
UPSC-এর গঠন উেlখ কেরা। 

(m) Mention the two functions of Chief Secretary in State Administration. 
রাজ  pশাসেন মুখ  সিচেবর pধান dিট কাজ উেlখ কেরা। 

(n) What do you mean by NREGS? 
NREGS বলেত িক বােঝা ? 

(o) What is meant by Ombudsman? 
ওmbডস ্ ম ান বলেত িক বােঝা ? 
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3. Answer any five questions briefly taking one question from each unit within 100 

words each from the following: 

িনmিলিখত pিতিট ইউিনট থেক য- কােনা একিট কের p  িনেয় মাট পাঁচিট pে র উtর pিতিট 
১০০ শেbর মেধ  দাওঃ 

5×5 = 25

 Unit-I / ইউিনট-১ 

(a) Discuss the nature and scope of New Public Administration. 
নয়া জন pশাসেনর pkিত ও িবষয়বst আেলাচনা কেরা। 

(b) Discuss the idea of Politics-Administration dichotomy. 
রাজনীিত-pশাসন িd-িবভাজন ধারণািট পযর্ােলাচনা কেরা।  

 

   

 Unit-II / ইউিনট-২  

(c) Distinguish between decentralization and delegation. 
িবেকndীকরণ এবং ভারাপর্েনর মেধ  পাথর্ক  িনণর্য় কেরা। 

(d) Write a short note on the concepts of accountability and transparency in Public 
Administration. 
জন pশাসেনর দায়বdতা এবং scতা ধারণা-dিটর উপর সংিkp টীকা লেখা। 

  

 Unit-III / ইউিনট-৩ 

(e) What is ‘Zero-base budgeting’? 
‘শূন  িভিtক বােজট’ বলেত িক বােঝা ? 

(f) What are the major functions of Estimates Committee? 
আনুমািনক ব য় িনধর্ারণ কিমিটর pধান কাজgেলা কী ? 

  

 Unit-IV / ইউিনট-৪ 

(g) Discuss the goals of Human Resource Development. 
মানবসmদ িবকােশর উেdশ gেলা আেলাচনা কেরা। 

(h) Briefly discuss the functions of Central Secretariat. 
কndীয় সিচবালেয়র কাযর্াবিল সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

  

 Unit-V / ইউিনট-৫ 

(i) Examine the basic features of the 74th Amendment Act.  
৭৪তম সংিবধান সংেশাধনীর মূল বিশ gিল অনুসnান কেরা। 

(j) Discuss the machineries for redressal of citizens’ grievance in India.  
ভারেত নাগিরকেদর অিভেযাগসমূহ িনsিtকরেণর যসব পdিত আেছ তা আেলাচনা কেরা। 
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4.   Answer any five questions taking one from each unit within 300-350 words each: 
িনmিলিখত pিতিট ইউিনট থেক একিট কের p  িনেয় মাট পাঁচিট pে র উtর pিতিট ৩০০-৩৫০ 
শেbর মেধ  দাওঃ 

10×5 = 50

 Unit-I / ইউিনট-১ 

(a) Discuss Max Weber’s views on bureaucracy.
আমলাতnt সmেকর্ ম াk ওেয়বােরর মতামত আেলাচনা কেরা। 

(b) Explain Public Choice Approach.  
জনপছn দৃি ভ ী ব াখ া কেরা। 

  

 Unit-II / ইউিনট-২ 
(c) Write a note on classical theory of administration.

pশাসেনর সনাতনী তtt সmেকর্ একিট টীকা লেখা। 
(d) Discuss the importance of accountability and transparency in public 

administration. 
জনpশাসেনর kেt দায়বdতা এবং scতার grt আেলাচনা কেরা। 

  

 Unit-III / ইউিনট-৩
(e) Evaluate the powers and functions of Public Accounts Committee.

সরকারী গিণতক কিমিটর kমতা ও কাযর্াবিল মলূ ায়ন কেরা। 
(f) Discuss the composition and functions of National Development Council. 

জাতীয় উnয়ন পিরষেদর গঠন ও কাযর্াবিল আেলাচনা কেরা। 
  

 Unit-IV / ইউিনট-৪
(g) Discuss the role of Prime Minister’s Office in Central Administration. 

কndীয় pশাসেন pধানমntীর অিফেসর িমকা আেলাচনা কেরা। 
(h) Discuss the composition and functions of State Public Service Commission. 

রাজ  রা kত ক কিমশন–এর গঠন ও কাযর্াবিল আেলাচনা কেরা। 
  

 Unit-V / ইউিনট-৫ 
(i) Examine the concept of rural self-Government in the light of 73rd Amendment 

Act. 
৭৩তম সংেশাধনী আইন-এর আেলােক gামীণ sায়ttশাসেনর ধারণা আেলাচনা কেরা। 

(j) Discuss the powers of Lokpal. Mention the recent debate on Lokpal. 
লাকপােলর kমতা আেলাচনা কেরা। লাকপাল িনেয় সাmpিতক িবতকর্ উেlখ কেরা। 

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp 

to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after 
end of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong 
submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple 
copies of the same answer script.  
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