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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 2nd Semester Examination, 2022 

PLSACOR04T-POLITICAL SCIENCE (CC4) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

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. Answer any five questions from the following: (within 30 words each) 
িনmিলিখত য- কােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৩০ শেbর মেধ ) 

2×5 = 10

(a) What do you mean by multi-party system? 
বhদলীয় ব বsা বলেত কী বােঝা ? 

(b) What do you mean by ‘Congress System’? 
‘কংেgস ব বsা’ বলেত কী বােঝা ? 

(c) State any two functions of the Election Commission of India. 
ভারেতর িনবাচন কিমশেনর য কােনা dিট কাজ লেখা। 

(d) What is Model Code of Conduct? 
আদশ আচরণ িবিধ কী ? 

(e) What do you mean by Communalism? 
সাmpদািয়কতাবাদ বলেত কী বােঝা ? 

(f) Name any two regional movements in India. 
ভারেতর য কােনা dিট আ িলক আেnালেনর নাম লেখা। 

(g) What is political corruption? 
রাজৈনিতক dনীিত কী ? 

(h) What is Lokpal? 
লাকপাল কী ? 

(i) What is meant by media? 
গণমাধ ম বলেত কী বাঝায় ? 

  
2. Answer any two questions from the following: (within 100 words each) 

িনmিলিখত p gিল থেক য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট ১০০ শেbর মেধ ) 
5×2 = 10

(a) Do you think multi-party system is good for democracy? Give reasons. 
tিম িক মেন কেরা বhদলীয় ব বsা গণতেntর জন  ভােলা ? যুিk দাও। 
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(b) Write a note on the Anti-defection Act of 1985. 
দলত াগ িবেরাধী আইন ১৯৮৫ সmেক একিট টীকা লেখা। 

(c) Do you think that the reservation of seats for women in India is a necessity? 
Argue your case. 
tিম িক মেন কেরা ভারতবেষ মিহলােদর জন  আসন সংরkণ আবশ ক ? যুিk দাও। 

(d) Write a short note on Central Vigilance Commission. 
সnাল িভিজেলn কিমশেনর উপর একিট টীকা লেখা। 

  
3. Answer any three questions taking one from each Module: 

(within 350 words each) 

pিতিট মিডউল থেক একিট কের p  িনেয় য- কােনা িতনিট pে র উtর দাওঃ 
(pিতিট ৩৫০ শেbর মেধ ) 

10×3 = 30

 Module-I 

(a) Write a note on Coalition politics in India in recent years. 
সাmpিতক কােলর ভারেত জাট রাজনীিতর উপর একিট টীকা লেখা। 

(b) Point out the main features of the electoral process in India. 
ভারেতর িনবাচন ব বsার মূল বিশ gিল আেলাচনা কেরা। 

  

 Module-II 

(c) Discuss the role of Caste in Indian politics. 
ভারতীয় রাজনীিতেত জােতর িমকা আেলাচনা কেরা। 

(d) “Religion unites as well as divides” — Discuss. 
‘‘ধম ঐক বd কের ও সরকম িবভািজতও কের’’ —  আেলাচনা কেরা। 

  

 Module-III 

(e) What is Corruption? What are the factors contributing to corruption in India? 
dনীিত কী ? ভারেত dনীিতর কারণgিল কী কী ? 

(f) Write a note on the impact of media in Indian politics. 
ভারেতর রাজনীিতেত গণমাধ েমর pভােবর উপর একিট টীকা লেখা। 

  
 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.  

 
——×—— 

 


