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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-II Examination, 2022 

POLITICAL SCIENCE 

PAPER: PLSA-III 

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। 

 GROUP-A
িবভাগ-ক 

1. Choose the correct alternative from the following: 
সিঠক িবকl উtরিট েবেছ িনেয় েলেখাঃ 

1×5 = 5

(a) Right to Constitutional Remedies has been mentioned in Article 
(i) 19 (ii) 21  (iii) 25 (iv) 32 
সাংিবধািনক pিতিবধােনর অিধকােরর উেlখ আেছ অনুেcদ 
(i) ১৯ (ii) ২১ (iii) ২৫ (iv) ৩২ 

(b) The Chief Minister of a State is appointed by  
(i) The President  (ii) The Prime Minister   
(iii) The Governor   (iv) The Chief Justice of High Court 
েকােনা অ রােজ র মুখ মntী িনযুk হন 
(i) রা পিতর dারা  (ii) pধানমntীর dারা 
(iii) রাজ পােলর dারা  (iv) হাইেকােটর pধান িবচারপিত dারা 

 

(c) The discretionary powers are enjoyed by 
(i) President (ii) Governor  (iii) Prime Minister (iv) Chief Minister 
েscাধীন kমতা েক pেয়াগ কেরন ? 
(i) রা পিত (ii) রাজ পাল (iii) pধানমntী (iv) মুখ মntী 

(d) The Chipko Movement aimed at Conservation of  
(i) forest (ii) water resources (iii) oil resources  (iv) minerals 
িচপেকা আেnালন সংরkণ করেত েচেয়িছল  
(i) অরণ  (ii) জলসmদ (iii) তল সmদ (iv) খিনজ সmদ 

(e) When was Mandal Commission formed? 
(i) 1978 (ii) 1989  (iii) 1982  (iv) 1976 
ম ল কিমশন কেব গিঠত হেয়িছল ? 
(i) ১৯৭৮ (ii) ১৯৮৯ (iii) ১ ৯৮২ (iv) ১৯৭৬ 
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2. Answer any ten questions within 50 words each: 

েয-েকােনা দশিট  pে র উtর দাও pিতিট ৫০িট শেbর মেধ ঃ 

2×10 = 20

(a) What is the meaning of the word ‘Republic’?
‘pজাতnt’ শbিটর অথ িক ? 

(b) Write a short note on Article 32. 
৩২নং ধারার ওপর একিট সংিkp টীকা েলেখা। 

(c) What is Preventive Detention? 
িনবতনমূলক আটক িক ? 

(d) What do you mean by ‘Mandamas’?
পরমােদশ বলেত িক েবােঝা ? 

(e) What is MISA? 
িমশা কী ? 

(f) What is meant by National Emergency?
জাতীয় জrরী অবsা বলেত িক েবাঝায় ? 

(g) State the composition of the electoral college for the election of the President. 
রা পিত িনবাচেন িনবাচক সংsার গঠন উেlখ কেরা। 

(h) Mention four features of Indian party system.
ভারতীয় দলব বsার চারিট বিশ  উেlখ কেরা। 

(i) What is meant by Confidence Motion?
আsা েভাট বলেত িক েবাঝায় ? 

(j) What do you mean by ‘Dalit’? 
দিলত বলেত িক েবােঝা ? 

(k) Identify two main obstacles in the way of participation of Women in Politics. 
মিহলােদর রাজনীিতেত অংশgহেণর পেথ pধান dিট অnরায় িচিhত কেরা। 

(l) What do you mean by Caste? 
জাত বলেত িক েবােঝা ? 

(m) Basic objectives of the Maoist Movement.
মাওবাদী আেnালেনর েমৗিলক উেdশ সমূহ। 

(n) What do you mean by alternative development?
িবকl উnয়ন বলেত িক েবােঝা ? 

(o) Write the names of two significant Naxalite leaders.
নকশাল আেnালেনর সে  যুk dইজন িবিশ  েনতার নাম েলেখা। 

  
3. 
 

Answer five questions taking one question from each unit within 100 words each: 

pিতিট ইউিনট েথেক একিট  p  িনেয় েমাট পাঁচিট  pে র উtর দাও pিতিট ১০০ শেbর মেধ ঃ 

5×5 = 25

 UNIT-I (ইউিনট-I) 
(a) Write a short note on Article 14. 

১৪ নmর ধারার ওপর একিট সংিkp টীকা েলেখা। 
(b) Write a short note on the procedure of amendment of the Constitution of India. 

ভারেতর সংিবধােনর সংেশাধন পdিতর উপর একিট টীকা েলেখা। 
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 UNIT-II (ইউিনট-II) 

(a) ‘The Prime Minister acts as the link between the President and the Council of 
Ministers’ — Explain. 
‘রা পিত ও মntীপিরষেদর মেধ  েযাগসূেtর িমকা পালন কেরন pধানমntী’ —  উিkিট ব াখ া কেরা। 

(b) Discuss the functions of the Election Commission of India. 
ভারেতর িনবাচন কিমশেনর কাযাবলী আেলাচনা কেরা। 

  
 UNIT-III (ইউিনট-III) 

(a) Analyse the role of Religion in Indian politics.
ভারতীয় রাজনীিতেত ধেমর িমকা িবে ষণ কেরা। 

(b) Discuss the role of Women in Indian politics.
ভারেতর রাজনীিতেত নারীর িমকা আেলাচনা কেরা। 

  
 UNIT-IV (ইউিনট-IV) 

(a) Discuss the issue of corruption and its impact on Indian politics.
ভারতীয় রাজনীিতেত dনীিত এবং এর pভাব আেলাচনা কেরা। 

(b) Write a note on the growth of Regionalism in Indian politics. 
ভারেতর রাজনীিতেত আ িলকতাবােদর িবsােরর উপর একিট টীকা েলেখা। 

  
 UNIT-V (ইউিনট-V) 

(a) Discuss the feature of party system in West Bengal between the years 1947 to 
1967. 
১৯৪৭ েথেক ১৯৬৭ সােলর মেধ  পি মবে  দলব বsার বিশ  আেলাচনা কেরা। 

(b) Write a note on Operation Barga.
অপােরশন বগার ওপর একিট টীকা েলেখা। 

  
4. Answer any five questions taking one from each unit within 300-350 words each: 

pিতিট ইউিনট েথেক েয-েকােনা একিট  p  িনেয় েমাট পাঁচিট  pে র উtর pিতিট ৩০০-৩৫০ শেbর 
মেধ  েলেখাঃ  

10×5 = 50

 UNIT-I (ইউিনট-I) 
(a) Explain Right to freedom of Religion as enumerated in the Constitution of India. 

ভারতীয় সংিবধােন উিlিখত ধেমর অিধকারিট ব াখ া কেরা। 
(b) Mention relevant Articles and discuss the amendment procedures of the 

Constitution of India. 
উপযুk ধারা উেlখ কের ভারতীয় সংিবধােনর সংেশাধন পdিত আেলাচনা কেরা। 

  
 UNIT-II (ইউিনট-II) 

(a) Discuss the emergency powers of the President of India. 
ভারেতর রা পিতর জrরী অবsা সংkাn kমতা আেলাচনা কেরা। 
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(b) Discuss the constitutional relationship between the two Houses of the Union 
Legislature of India. 
ভারেতর েকndীয় আইনসভার উভয় কেkর সাংিবধািনক সmক আেলাচনা কেরা। 

  

 UNIT-III (ইউিনট-III) 
(a) Discuss the role of castes in the politics of India.

ভারতীয় রাজনীিতেত জাতপােতর িমকা আেলাচনা কেরা। 

(b) Explain — ‘Dalit plays an important role in Indian politics.’
‘ভারতীয় রাজনীিতেত দিলত একিট grtপূণ িমকা পালন কের থােক ’ —  ব াখ া কেরা। 

  

 UNIT-IV (ইউিনট-IV) 
(a) Discuss the subject of reservation in Indian politics.

ভারতীয় রাজনীিতেত সংরkণ িবষয়িট আেলাচনা কেরা।  

(b) Discuss the causes behind the spread of regionalism in Indian politics. 
ভারতীয় রাজনীিতেত আ িলকতাবােদর pসােরর কারণgিল আেলাচনা কেরা। 

  

 UNIT-V (ইউিনট-V) 
(a) Discuss the political process in West Bengal between 1972-77.

১৯৭২-৭৭ সময়কােল পি মবে র রাজনীিতর গিত pkিত আেলাচনা কেরা। 

(b) Discuss the industrial policy undertaken by the Left Front Government in West 
Bengal. 
পি মবে  বাম n সরকােরর গৃহীত িশlনীিতর 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.  

 
——×—— 

 

 


