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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-III Examination, 2020  

POLITICAL SCIENCE 
PAPER-PLSG-IV 

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। 

 GROUP-A / িবভাগ-ক 
1. Answer any nine questions from the following:

িনmিলিখত য- কােনা নয়িট  pে র উtর দাওঃ 
2×9 = 18

(a) Mention two functions of the Cabinet Secretary. 
ক ািবেনট সিচেবর dিট কােজর উেlখ কেরা। 

(b) Write important functions of the Union Public Service Commission. 
কndীয় জনপালন kত েকর মূল কাজgিল লেখা। 

(c) Mention two main determinants of India foreign policy. 
ভারেতর বেদিশক নীিতর dিট pধান িনধর্ারেকর উেlখ কেরা। 

(d) Write a brief note on the ‘Look East Policy’ of the Government of India. 
ভারত সরকােরর ‘পূবর্মুখী নীিতর’ সmেকর্ সংিkp টীকা িলিপবd কেরা। 

(e) State the composition of the Gram Panchayat. 
gাম প ােয়েতর গঠন উেlখ কেরা। 

(f) State the seat-reservation system in Panchayat Samity. 
প ােয়ত সিমিতেত আসন সংরkেণর িবষয়িট উেlখ কেরা। 

(g) Discuss the composition of the Mayor-in-Council. 
স-পািরষদ ময়েরর গঠন আেলাচনা কেরা। 

(h) What is Ward Committee? 
ওয়াডর্ কিমিট কােক বেল ? 

(i) What is meant by Zero Hour? 
িজেরা আওয়ার বলেত িক বােঝা ? 

(j) What are the types of Resolution? 
িক িক ধরেনর সংকl psাব আেছ ? 

(k) Write the composition of the Borough Committee. 
বেরা কিমিটর গঠনিট লেখা। 

(l) What do you mean by Cut Motion in Parliament? 
সংসেদ ছাঁটাই psাব বলেত িক বােঝা ? 

(m) What are the types of questions raised in the State Assembly during Question 
Hour? 
রাজ  িবধানসভার pে াtরপেবর্ উtািপত p gিলর pকারেভদ িক িক ? 

(n) State the composition of the Union Public Service Commission. 
কndীয় জনপালন kত েকর গঠন উেlখ কেরা। 

(o) Mention the municipal authorities of West Bengal. 
পি মবে র পৗরসভার কtর্পk সমূেহর উেlখ কেরা। 
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 GROUP-B / িবভাগ-খ 
 Answer any two questions from UNIT-I to UNIT-V 

ইউিনট ১-৫ এর মেধয্ য- কােনা dিট pে র উtর দাও 
16×2 = 32

 Unit-I / ইউিনট-১
2. Discuss the composition and functions of the Prime Minister’s Office. 

pধানমntীর দpেরর গঠন ও কাযর্াবলী আেলাচনা কেরা। 
3. Discuss the composition and functions of the Cabinet Secretariat.

ক ািবেনট সিচবালেয়র গঠন ও কাযর্াবলী আেলাচনা কেরা। 
  

 Unit-II / ইউিনট-২ 

4. Discuss the basic features of the foreign policy of India.
ভারেতর িবেদশনীিতর মলূ বিশ gিল আেলাচনা কেরা। 

5. Discuss the role of the United Nations in maintaining international peace and 
security. 
আnজর্ািতক শািn ও িনরাপtা রkায় সিmিলত জািতপুে র িমকা আেলাচনা কেরা। 

  
 Unit-III / ইউিনট-৩ 

6. Discuss the importance and functions of the local government in Indian 
administration. 
ভারেতর pশাসিনক ব বsায় sানীয় শাসনব বsার য কাঠােমা রেয়েছ তার grt ও কাযর্াবলী বণর্না 
কেরা। 

7. Discuss the functions of Zilla Parishad and the role of Sabhadhipati in the Zilla 
Parishad. 
জলাপিরষেদর কাযর্াবলী ও সভািধপিতর িমকািট আেলাচনা কেরা। 

  

 Unit-IV / ইউিনট-৪ 

8. Discuss the composition and functions of Kolkata Municipal Corporation. 
কালকাতা পৗরিনগেমর গঠন ও কাযর্াবলী আেলাচনা কেরা। 

9. Write a note on the representation of women in municipality of West Bengal. 
পি মবে র পৗরসংsায় মিহলােদর pিতিনিধেtর সmেকর্ একিট টীকা লেখা। 

  

 Unit-V / ইউিনট-৫ 

10. Write note on Call-in-Attention Motion in the Parliament.
সংসেদর দৃি  আকষর্ণী psােবর উপর টীকা লেখা। 

11. Discuss the motion of No-Confidence and Censure Motion in the West Bengal 
Legislative Assembly. 
পি মবে র িবধানসভায় অনাsাpsাব ও িনnাসূচক psাব আেলাচনা কেরা। 
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