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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours Part-II Examination, 2020

POLITICAL SCIENCE
PAPER: PLSA-IV
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ
উtর কিরেব।

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates should answer in their own words
and adhere to the word limit as practicable.

GROUP-A

িবভাগ-ক
1.

Answer any two questions from the following:

1×2 = 2

িনmিলিখত p gিলর মেধ য- কােনা dিট pে র উtর দাওঃ
(a) Which of the following is a feature of liberal political system?
(i) One-party rule

(ii) State-controlled economy

(iii) Regulated prsss

(iv) Free election

নীেচর কানিট উদারৈনিতক রাজৈনিতক ব বsার বিশ ?
(i) একদলীয় শাসন

(ii) রা -িনয়িntত অথনীিত

(iii) িনয়িntত সংবাদমাধ ম

(iv) মুk িনবাচন

(b) Democratic centralism is observed in which country?
(i) Japan

(ii) USA

(iii) China

(iv) India

(iii) চীন

(iv) ভারত

গণতািntক কিndকতা কান দেশ দখা যায় ?
(i) জাপান

(ii) মািকন যুkরা

(c) Which of the following countries has fixed term-limit for re-election of its
President?
(i) USA

(ii) Great Britain

(iii) India

(iv) North Korea

িনmিলিখত কান দেশ রা পিতর পুনিনবাচেনর kেt সুিনিদ ঊ সীমা রেয়েছ ?
(i) মািকন যুkরা

(ii) িbেটন

(iii) ভারত

(iv) উtর কািরয়া

(d) When did the US Supreme Court obtain its power of Judicial Review for the first
time?
(i) 1799

(ii) 1803

(iii) 1805

(iv) 1945

মািকন সুিpম কাট কখন pথম িবচারিবভাগীয় সমীkার kমতা অজন কের ?
(i) ১৭৯৯
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(ii) ১৮০৩

(iii) ১৮০৫
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(iv) ১৯৪৫
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(e) Which of the following countries has had a history of military rule?
(i) USA

(ii) India

(iii) Brazil

(iv) Great Britain

িনmিলিখত কান দেশ সামিরক শাসেনর ইিতহাস দখা িগেয়েছ ?
(i) মািকন যুkরা

(ii) ভারত

(iii) bািজল

(iv) িbেটন

GROUP-B

িবভাগ-খ
Answer any four questions from the following (each within 50 words):

2.

2×4 = 8

িনmিলিখত p gিল থেক য- কােনা চারিট pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৫০ শেbর মেধ )
(a) Write two main features of neo-Institutional approach.

নয়া-pািত ািনক দৃি ভ ীর dিট pধান বিশ

লেখা।

(b) Write two features of authoritarian political system.

কttবাদী রাজৈনিতক ব বsার dিট বিশ

লেখা।

(c) What is Parliamentary sovereignty?

সংসদীয় সাবেভৗমt কােক বেল ?
(d) What are the features of principle of ‘Checks and Balances’?

িনয়ntণ ও ভারসােম র নীিতর বিশ gিল কী ?
(e) What is ‘Shadow Cabinet’?

ছায়া-মntীসভা কী ?
(f) What is Senatorial Courtesy?

সেনেটর সৗজন িবিধ বলেত িক বাঝায় ?
(g) Discuss the importance of ‘Marbury vs Madison’ case in American judicial
System.
মািকন িবচারব বsায় Marbury vs Madison মামলার grt বণনা কেরা।
(h) Mention the significance of the ‘Spoils System’.

ভাগ-বাঁেটায়ারার নীিতর grt বণনা কেরা।
(i) Mention two features of the Chinese political culture.

চীেনর রাজৈনিতক সংskিতর dিট বিশ উেlখ কেরা।
(j) Mention two features of the Egyptian political culture.

িমশেরর রাজৈনিতক সংskিতর dিট বিশ উেlখ কেরা।

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 ১০০িট শেbর মেধ )
(a) Discuss the features of the liberal approach to comparative politics.

tলনামূলক রাজনীিতর উদারৈনিতক দৃি ভ ীর বিশ আেলাচনা কেরা।
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(b) Discuss the significance of ‘Conventions’ in British political system.

িbিটশ রাজৈনিতক ব বsায় শাসনতািntক রীিতনীিতর grt আেলাচনা কেরা।
(c) Compare the powers of British House of Lords and US Senate.

িbিটশ লডসভা ও মািকন সেনেটর kমতার tলনামূলক আেলাচনা কেরা।
(d) Write a note on the role of the political party in a liberal democracy.

উদারৈনিতক গণতেnt রাজৈনিতক দেলর িমকার উপের একিট টীকা লেখা।
(e) Discuss the influence of religion on the political culture of Brazil.

bািজেলর রাজৈনিতক সংskিতর উপের ধেমর pভাব আেলাচনা কেরা।

GROUP-D

িবভাগ-ঘ
4.

Answer any three questions from the following: (each within 300-350 words)

10×3 = 30

িনmিলিখত p gিল থেক য- কােনা িতনিট pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৩০০-৩৫০িট শেbর মেধ )
(a) What are the differences between Comparative politics and Comparative
Government?

tলনামূলক রাজনীিত ও tলনামূলক সরকােরর মেধ পাথক gিল িক িক ?
(b) Critically discuss the aspects of the British Parliamentary Sovereignty.

িbিটশ সংসদীয় সাবেভৗমেtর িবিভn িদেকর পযােলাচনা কেরা।
(c) Compare the powers of the President of the USA with that of the President of
France.

মািকন ও ফরাসী রা পিতর kমতার tলনামূলক আেলাচনা কেরা।
(d) Write an essay on the role of the Procuratorate in Chinese Judicial system.

চীেনর িবচারব বsায় pািকউেরেটােরেটর িমকা িনেয় একিট pবn লেখা।
(e) Analyse the main features of India’s political culture.

ভারেতর রাজৈনিতক সংskিতর মূল বিশ gিল িবে ষণ কেরা।
(f) Make a comparative study of the party system in the UK and USA.

িbিটশ ও মািকন দলব বsার tলনামূলক 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.

——×——
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