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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-III Examination, 2022  

POLITICAL SCIENCE 

PAPER: PLSG-IV 

Time Allotted: 3 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। 

 GROUP-A  

িবভাগ-ক 

1. Answer any ten questions from the following:
িনmিলিখত য- কােনা দশিট  pে র উtর দাওঃ 

2×10 = 20

(a) What is the importance of the office of the Cabinet Secretary?
কয্ািবেনট সিচেবর পদিটর grt িক ? 

(b) What is the main function of the Union Public Service Commission?
কndীয় রা kতয্ক কিমশেনর pধান কাজ িক ? 

(c) What do you mean by National Interest as a determinant of foreign policy?  
পররা  নীিতর িনধারকrেপ জাতীয় sাথ বলেত িক বাঝায় ? 

(d) Give in a few sentences the Look East Policy of the Indian Government. 
অl িকছু বােকয্র সাহােযয্ ভারত সরকােরর পূbমুখী নীিতর পিরচয় দাও। 

(e) When and where the Universal Declaration of Human Rights was made?  
কেব এবং কাথায় সাbজনীন মানব অিধকােরর ঘাষণািট ঘািষত হেয়িছল ? 

(f) Which organ of the United Nations decides to send peace-keeping force?  
সিmিলত জািতপুে র কান  ্  িবভাগিট শািnরkা বািহনী পাঠােনার িসdাn gহণ কের ? 

(g) What are the main types of local government?
sানীয় সরকােরর pধান pকারgিল িক ? 

(h) State the composition of the Gram Panchayat.
gাম প ােয়েতর গঠনিট লেখা। 

(i) What is Gram Sabha?  
gাম সভা বলেত িক বাঝায় ? 

(j) Mention two main functions of the Mayor.  
ময়েরর ২িট pধান কাজ িক ? 

(k) What is ward committee?  
ওয়াড কিমিট িক ? 
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(l) What is zero hour?
িজেরা আওয়ার বলেত িক বােঝা ? 

(m) What is ‘Cut motion’ in the Parliament?  
কndীয় আইনসভায় ‘কাট মাশন’ বা ছাটাই psাব কােক বেল ? 

(n) What is the procedure of raising questions in state assembly during question 
hour?  
রাজয্ আইনসভায় pে াtর পেব p  উtাপেনর পdিতিট িক ? 

(o) Where shall we find details of parliamentary procedure followed in India?  
আমরা আমােদর কndীয় আইনসভায় য সকল িবষেয় য সব পdিত অনুসরণ করা হয় তার িবstত 
উেlখ কাথায় পাব ? 

  

 GROUP-B
িবভাগ-খ 

 Answer any five questions taking one from each unit 
pিতিট ইউিনট েথেক একিট কের িনেয় েয-েকােনা পাঁচিট pে র উtর দাও 

16×5 = 80

 Unit-I / ইউিনট-১
2. Discuss the composition and functions of the Cabinet Secretariat.  

কয্ািবেনট সিচবালেয়র গঠন ও কাযাবলী আেলাচনা কেরা। 
3. Discuss the present training system of the public services of the Union 

Government in India.  
কndীয় সরকােরর রা kতয্েকর বতমান pিশkণ বয্বsা আেলাচনা কেরা। 

  

 Unit-II / ইউিনট-২ 

4. Analyse the main determinants of Indian foreign policy.
ভারেতর বেদিশক নীিতর মূল িনধারকgিল িবে ষণ কেরা। 

5. Prepare a note on the Universal Declaration of Human Rights.
রা সংেঘর সবজনীন মানবািধকার সংkাn ঘাষণা সmেক একিট টীকা pstত কেরা। 

  

 Unit-III / ইউিনট-৩ 

6. Describe the importance and functions of local government in Indian 
administration.  
ভারেতর pশাসন বয্বsায় sানীয় শাসনবয্বsার য কাঠােমা রেয়েছ তার grt এবং কাযাবলী বণনা 
কেরা। 

7. Discuss the composition and functions of Panchayat Samiti in West Bengal. 
পি মবে  প ােয়ত সিমিতর গঠন ও কাযাবলী আেলাচনা কেরা। 
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 Unit-IV / ইউিনট-৪ 

8. Describe the functions of municipality of West Bengal.
পি মবে র পৗরসভার কাযাবলীসমূহ বণনা কেরা। 

9. Write an essay on the functions of the Mayor of the Calcutta Corporation.  
কলকাতা পুরিনগেমর ময়েরর কাযাবলী িবষয়ক একিট িনবn রচনা কেরা। 

  

 Unit-V / ইউিনট-৫ 

10. Elaborate the Parliamentary procedure of India.
ভারতীয় সংসদীয় পdিত সmেn িবsািরত বয্াখয্া দাও। 

11. Discuss the cut motion with question-answer hour in Indian Parliament.  
ভারতীয় সংসেদ pে াtরপবসহ ছাঁটাই psােবর আেলাচনা 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.  

 
——×—— 

 


