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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-II Examination, 2020 

POLITICAL SCIENCE 

PAPER: PLSA-III 

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 two questions from the following: 

িনmিলিখত p gিলর মেধ  য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 

1×2 = 2

(a) Right to equality has been guaranteed by the Constitution of India under_______. 

(i) Article 14-18 (ii) Article 19-22 (iii) Article 25-28 (iv) Article 29 and 30 

ভারতীয় সংিবধােন সােম র অিধকার pদt হেয়েছ ______________ ধারােত। 
(i) ১৪-১৮ নং (ii) ১৯-২২ নং (iii) ২৫-২৮ নং (iv) ২৯ ও ৩০ 

(b) The Chairman of the Rajya Sabha is the________________. 

(i) Speaker (ii) Vice-President (iii) Prime Minister (iv) President 

রাজ সভার চয়ারম ান হেলন ________________। 
(i) িsকার (ii) উপরা পিত (iii) pধানমntী (iv) রা পিত 

 

(c) Darjeeling Gorkha Hill Council was formed in the year____________. 

(i) 1986 (ii) 1987 (iii) 1988 (iv) 1992 

দািজিলং গাখা পাবত  পিরষদ গিঠত হয় ____________ সােল। 
(i) ১৯৮৬ (ii) ১৯৮৭ (iii) ১৯৮৮ (iv) ১৯৯২ 

 

(d) The Silent Valley Movement aimed at the conservation of _____________. 

(i) Water resources (ii) Mineral resources 

(iii) Nature and environment (iv) Oil resources 

সাইেলn ভ ালী আেnালেনর লk  িছল ____________। 
(i) জল সmদ সংরkণ  (ii) খিনজ সmদ সংরkণ  

(iii) pkিত ও পিরেবশ সংরkণ (iv) ৈতল সmদ সংরkণ 
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(e) Operation Barga was launched in the year____________.  
(i) 1978 (ii) 1979 (iii) 1980 (iv) 1981 

অপােরশন বগা pযুk হয় ____________ সােল। 
(i) ১৯৭৮ (ii) ১৯৭৯ (iii) ১৯৮০ (iv) ১৯৮১ 

 

  

 GROUP-B
িবভাগ-খ 

2. Answer any four questions from the following: (each within 50 words) 

িনmিলিখত p gিল থেক য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৫০িট শেbর মেধ ) 
2×4 = 8

(a) What is the purpose of ‘Visakha Guidelines’?
‘িবশাখা গাইডলাইেনর’ উেdশ  িক ? 

(b) What do you mean by ‘Habeas Corpus’?
‘Habeas Corpus’ কােক বেল ? 

(c) Mention the significance of the veto power of the President of India.
ভারেতর রা পিতর ভেটা kমতার তাৎপয লেখা। 

(d) What is meant by the discretionary powers of the Governor of any state of India? 
ভারেতর কােনা অ রােজ র রাজ পােলর scাধীন kমতা বলেত িক বাঝায় ? 

(e) Mention four national political parties taking part in Indian Politics.
ভারতীয় রাজনীিতেত অংশgহণকারী চারিট জাতীয় রাজৈনিতক দেলর উেlখ কেরা। 

(f) What do you understand by coalition politics?
জাট রাজনীিত বলেত িক বাঝায় ? 

(g) Discuss in brief the policy of reservation in India.
ভারেতর সংরkণ নীিত সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

(h) Mention the objectives of the Maoist movement.
মাওবাদী আেnালেনর উেdশ gিল উেlখ কেরা। 

(i) What is Operation Barga? 
অপােরশন বগা িক ? 

(j) What are the main objectives of Gorkhaland movement?
গাখাল া  আেnালেনর মলূ লk সমূহ িক িক ?  

  

 GROUP-C
িবভাগ-গ 

3. 
 

Answer any two questions from the following: (each within 100 words) 
িনmিলিখত p gিল থেক য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট ১০০ শেbর মেধ ) 

5×2 = 10

(a) Explain the nature of the Preamble to the Constitution of India. 
ভারতীয় সংিবধােনর psাবনার pkিত ব াখ া কেরা।  



B.A./Part-II/Hons./PLSA-III/2020 

2114 3  Turn Over 

(b) Write a short note on the power of Judicial Review of the Supreme Court of 
India. 
ভারতীয় সুpীম কােটর িবচার িবভাগীয় সমীkার kমতার উপর একিট সংিkp টীকা রচনা কেরা। 

(c) Discuss the principal features of the party system in India.
ভারেতর দলব বsার মূল ৈবিশ gিল আেলাচনা কেরা। 

(d) Discuss the issue of corruption as it affects public life in India.
dনীিতর িবষয়িট িকভােব ভারতীয় জনজীবেন pভাব ফেলেছ তা ব াখ া কেরা। 

(e) Explain the major agrarian policies adopted by Left Front government in West 
Bengal. 
পি মবে র বাম n সরকার কtক গৃহীত kিষনীিতgিল ব াখ া কেরা। 

  

 GROUP-D 
িবভাগ-ঘ 

4. 
 

Answer any three questions from the following: (each within 300-350 words) 
িনmিলিখত p gিল থেক য- কােনা িতনিট pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৩০০-৩৫০িট শেbর মেধ ) 

10×3 = 30

(a) Describe the Fundamental Rights guaranteed under Article 19 of the Constitution 
of India.  
ভারেতর সংিবধােন ১৯ নং ধারায় উিlিখত মৗিলক অিধকারgিল ব াখ া কেরা। 

(b) Discuss the constitutional relationship between the two Houses of the Union 
Legislature of India. 
ভারেতর কndীয় আইনসভার উভয় কেkর সাংিবধািনক সmক আেলাচনা কেরা। 

(c) Explain the financial relations between the Centre and States in India. 
ভারেত কnd ও রােজ র মেধ  আিথক সmক ব াখ া কেরা। 

(d) Discuss the role of caste in the politics of India.
ভারতীয় রাজনীিতেত জাতপােতর িমকা আেলাচনা কেরা। 

(e) Analyse the development and impact of regionalism in Indian Politics. 
ভারতীয় রাজনীিতেত আ িলকতাবােদর িবকাশ ও pভাব পযােলাচনা কেরা। 

(f) Discuss the nature of party system in West Bengal between the years 1947 and 
1967. 
১৯৪৭ থেক ১৯৬৭ সােলর মেধ  পি মবে র দল ব বsার pkিত 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.  

 
——×—— 

 

 


