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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-II Examination, 2022  

POLITICAL SCIENCE 
PAPER: PLSA-IV 

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: 
সিঠক িবকlিট েবেছ িনেয় েলেখাঃ 

1×5 = 5

(a) The notable liberal thinker propagating the western concept of development is —   
(A) Sydney Verba  (B) David Easton   
(C) Lucian Pye   (D) Gabriel Almond  
উnয়েনর পি মী উদারৈনিতক ধারণািটর উেlখেযাগ  pবkা হেলন— 
(A) িসডিন ভাবা  (B) েডিভড ইsন  
(C) লুিসয়ান পাই  (D) গািbেয়ল অ ালমn 

(b) The US ‘Bill of Rights’ comprises  
(A) 10 amendments  (B) 11 amendments  
(C) 14 amendments  (D) 19 amendments 
যুkরাে র ‘িবল অফ রাইটস ’ কতgিল সংেশাধনীর সংকলনঃ  
(A) ১০ িট সংেশাধনী  (B) ১১ িট সংেশাধনী  

(C) ১৪ িট সংেশাধনী  (D) ১৯ িট সংেশাধনী 

 

(c) The Prime Minister of India is the Supreme Commander of Indian armed forces. 
 (A) True  (B) False 
ভারতীয় ৈসন বািহনীর সবািধনায়ক হেলন pধানমntী 
 (A) সিঠক  (B) ল 

(d) In which country the principle of democratic centralism has been implemented? 
 (A) USA (B) UK  (C) China (D) India 
েকান েদেশ গণতািntক েকndীকতার নীিত কাযকর করা হেয়েছ ? 
 (A) মািকন যুkরা  (B) িbেটন (C) চীন (D) ভারত 

(e) The present Constitution of Brazil is introduced in the year — 
(A) 1969  (B) 1975 (C) 1988  (D) 1998 
bািজেলর বতমান সংিবধানিট pবিতত হয় — 
(A) ১৯৬৯সােল (B) ১৯৭৫ সােল (C) ১৯৮৮ সােল (D) ১৯৯৮ সােল 
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2. Answer any ten questions from the following within 50 words each: 
িনmিলিখত েয-েকােনা দশিট  pে র উtর দাও pিতিট ৫০ শেbর মেধ ঃ 

2×10 =20

(a) What is a ‘Convention’? 
শাসনতািntক রীিতনীিত কােক বেল ? 

(b) Write down two features of authoritarian political system. 
কttবাদী রাজৈনিতক ব বsার dিট ৈবিশ  েলেখা। 

(c) Define Institutional Approach. 
pািত ািনক দৃি ভি র সংjা দাও। 

(d) What is ‘Checks and Balances’? 
‘িনয়ntণ ও ভারসাম ’ নীিত কােক বেল ? 

(e) Mention two functions of the US Senate. 
মািকন েসেনেটর dিট কাযাবলী েলেখা। 

(f) What is Kitchen Cabinet? 
িকেচন ক ািবেনট কী ? 

(g) What is Veto? 
েভেটা কােক বেল ? 

(h) What is Shadow Cabinet? 
ছায়া মিntসভা কী ? 

(i) What is Senatorial courtesy? 
িসেনটর েসৗজন িবিধ কী ? 

(j) Mention two criticisms against British Parliamentary Sovereignty. 
িbিটশ সংসদীয় সাবেভৗমেtর িবrেd dিট সমােলাচনা উেlখ কেরা। 

(k) Mention two differences between US and French Presidents. 
মািকন ও ােnর রা পিতেদর মেধ  dিট পাথক  উেlখ কেরা। 

(l) Point out two notable distinctions between British and US Party System. 
যুkরাজ  ও যুkরাে র দল ব বsার dিট উেlখেযাগ  পাথক  েলেখা। 

(m) Mention the qualifications to be a judge of the Supreme Court of India. 
ভারেতর সুpীম েকােটর িবচারপিত হওয়ার েযাগ তা িনেদশ কেরা। 

(n) What is Confucianism? 
কন সীয়বাদ কী ? 

(o) Write two important determinants of British Political Culture. 
িbিটশ রাজৈনিতক সংskিতর dিট grtপূণ িনধারক িলিপবd কেরা। 

  
3. 
 

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

pেত কিট ইউিনট েথেক েয-েকােনা একিট  কের p  িনেয় েমাট পাঁচিট  pে র সংিkp উtর দাও 
pিতিট ১০০ িট শেbর মেধ ঃ 

5×5 = 25

 Unit-I / ইউিনট-১ 

(a) Mention the features of the neo-institutional approach. 

নয়া – pািত ািনক দৃি ভি র ৈবিশ gিল উেlখ কেরা। 
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(b) Mention the features of the liberal approach. 
উদারৈনিতক দৃি ভি র ৈবিশ gিল েলেখা। 

  

 Unit-II / ইউিনট-২
(a) What is Parliamentary Sovereignty? 

পালােমnীয় সাবেভৗিমকতা কােক বেল ? 
(b) Mention the manners in which separation of power is implemented in the United 

States. 
মািকন যুkরাে  kমতা sতntীকরণ নীিত িকভােব কাযকরী হয় ? 

  
 Unit-III / ইউিনট-৩ 

(a) 
 

Compare Indian Legislature with the Legislature of the United Kingdom. 
ভারেতর ও যুkরােজ র আইনসভার মেধ  tলনা কেরা। 

(b) Discuss the Composition of the National People’s Congress of China. 
চীেনর জাতীয় গণকংেgেসর গঠন আেলাচনা কেরা। 

  
 Unit-IV / ইউিনট-৪

(a) Write a note on the role of the political party in a liberal democracy. 

উদারৈনিতক গণতেnt রাজৈনিতক দেলর িমকার উপর একিট টীকা েলেখা। 

(b) Discuss the role of the interest groups in UK and USA. 

িbেটন ও মািকন যুkরাে র sাথেগা ীর িমকা আেলাচনা কেরা। 

  

 Unit-V / ইউিনট-৫
(a) Discuss the influence of religion on the political culture of Brazil. 

bািজেলর রাজৈনিতক সংskিতর উপর ধেমর pভাব আেলাচনা কেরা। 

(b) Mention two features of British political culture. 

িbেটেনর রাজৈনিতক সংskিতর dইিট ৈবিশ  েলেখা। 
  

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

pেত কিট ইউিনট েথেক েয-েকােনা একিট  কের p  িনেয় েমাট পাঁচিট  pে র উtর দাও pিতিট ৩৫০ 
শেbর মেধ ঃ 

10×5 = 50

 Unit-I / ইউিনট-১
(a) What are the differences between Comparative politics and Comparative 

Government? 

tলনামলূক রাজনীিত ও tলনামূলক সরকােরর মেধ  পাথক gিল িক িক ? 

(b) Discuss the main features of Socialist political system. 

সমাজতািntক রাজৈনিতক ব বsার মূল ৈবিশ gিল আেলাচনা কেরা। 
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 Unit-II / ইউিনট-২ 

(a) Write a note on the theory of Rule of Law. Does it have any relevance to British 
Citizenry? 

আইেনর অনশুাসন তেttর উপর একিট টীকা েলেখা। িbিটশ নাগিরকতার েkেt এিটর েকান  pাসি কতা 
আেছ িক ? 

(b) Write a note on the principle of Democratic Centralism. 

গণতািntক েকndীকতা নীিতর উপর একিট টীকা েলেখা। 

  

 Unit-III / ইউিনট-৩ 

(a) Compare the powers of the President of the USA with that of France. 

মািকন ও ফরাসী রা পিতর kমতার tলনামূলক আেলাচনা কেরা। 

(b) Compare the power and functions of the British Parliament with the American 
Congress. 

িbিটশ পালােমেnর kমতা ও কাযাবলীর সােথ মািকন কংেgেসর tলনামূলক আেলাচনা কেরা। 

  

 Unit-IV / ইউিনট-৪ 

(a) Make a Comparative study of the system of Judicial Review in the USA and 
India. 

মািকন ও ভারতীয় িবচার িবভাগীয় সমীkা ব বsার tলনামূলক আেলাচনা কেরা। 

(b) Write an essay on the role of the Procuratorate in Chinese Judicial system. 

চীেনর িবচারব বsায় েpািকউেরেটােরেটর িমকা িনেয় একিট pবn েলেখা। 

  

 Unit-V / ইউিনট-৫ 

(a) Enumerate the major determinants of Indian Political culture. 

ভারেতর রাজৈনিতক সংskিতর pধান িনধারকgিলর পযােলাচনা কেরা। 

(b) Describe the principal characteristics of political culture of China. 

চীেনর রাজৈনিতক সংskিতর মুখ  চািরিtক ৈবিশ gিল বণনা 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.  

 
——×—— 

 


