
DR. KANAILAL BHATTACHARYA COLLEGE, HOWRAH. 

B.A SEMESTER-II (UNDER CBCS SYSTEM) EXAMINATION, 2021. 

INTERNAL AND TUTORIAL ASSESSMENT 

 POLITICAL SCIENCE (HONOURS) 

PAPER-CC- 3(CONSTITUTIONAL GOVERNMENT IN INDIA) 

TIME -11:00 AM TO 11:30 AM  

DATE OF EXAMINATION- 16/07/2021 

Candidate are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

 

প্রান্তলিলিত সংিযাগুলির পরূ্ণমান লনর্দণ শক। 

SECTION-A(INTERNAL) 

১)লনম্নলিলিত ১০টি প্রর্ের উত্তর দাও:                                           ১x১০=১০  

ক) ভারতীয় সংবিধান কবি থেবক কার্ যকর হয়? 

খ) ভারতীয় সংবিধাবনর জনক থক? 

গ) ভারত থক থকন প্রজাতাবিক রাষ্ট্র িলা হয়? 

ঘ) ভারবত রাষ্ট্রপবতর বনি যাচবনর পদ্ধবত থকান ধারায় উবেবখত? 

ঙ) ভারবতর থকন্দ্রীয় আইনসভা কাবের বনবয় গঠিত? 

চ) পরমাবেশ(Mandamus) িলবত বক থিাঝ? 

ছ) সংবিধান সংবশাধন পদ্ধবতঠি থকান ধারায় উবেখ আবছ? 

জ) ভারবতর সুপ্রীম থকািয থক সংবিধাবনর অবভভািক িলা হয় থকন? 

ঝ) ভারতীয় নাগবরকবের কঠি স্বাধীনতার অবধকার আবছ? 

ঞ) রাষ্ট্রপবতর জরুরী অিস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা থকান ধারায় বলবপিদ্ধ আবছ? 

 

English Version. 

1.Attempt all the questions   (10x1=10) 

a) When did the Constitution of India came into force? 

b) Who is the ‘father’ of the Indian Constitution? 

c) Why is India called a “Republic”? 

d) Mention the article which discusses the election of the President of India? 



e) State the composition of the Indian Parliament. 

f) What is Mandamus? 

g) Mention the article which discusses the procedure of amendment of the Constitution? 

h) Why is the Supreme Court of India regarded as “the guardian of the Constitution”? 

i) How many rights to freedom do Indian Citizens enjoy? 

j) Mention the articles which enumerates the emergency powers of the President of India? 

 

SECTION-B (TUTORIAL)-FULL MARKS-15 

যে য োন ১টি বিষয়ের উপর Project জমো  র। 

ক) ভারবতর থকন্দ্রীয় আইনসভা  

খ) অঙ্গরাবজের শাসনবিভাগ  

গ) সংবিধাবনর প্রস্তািনার প্রকৃবত ও গুরুত্ব। 

2)Submit a project on any one of the following topics. 

a) Parliament of India 

b) Executive of the State 

c) Features and importance of the Preamble. 

 

 



 
DR. KANAILAL BHATTACHARYA COLLEGE, HOWRAH. 

B.A SEMESTER-II (UNDER CBCS SYSTEM) EXAMINATION, 2021. 

INTERNAL AND TUTORIAL ASSESSMENT 

 POLITICAL SCIENCE (HONOURS) 

PAPER-CC- 4 (POLITICS IN INDIA: STRUCTURES AND PROCESS) 

TIME -11:00 AM TO 11:30 AM  

DATE OF EXAMINATION- 17/07/2021 

Candidate are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

 

প্রান্তলিলিত সংিযাগুলির পূর্ ণমান লনর্দণশক। 

SECTION-A(INTERNAL) 

১)নিম্ননিনিত ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                           ১x১০=১০  

ক) ভারশ্নতর যেশ্নকাশ্নিা দটুি বৃহত্তম জাতীয় রাজনিনতক দশ্নির িাম যিি। 

ি) ভারর্তর জ াট রা নীলতর  জের্কার্না দটুট বৈলশষ্ট্য উর্েি কর্রা। 

গ) লনৈ ণাচন কলমশর্নর জের্কার্না দটুট কার্ র উর্েি কর্রা । 

ঘ) ৈতণমার্ন উপলিত জের্কার্না একটট শ্রলমক সংগঠন ও একটট কৃষক সংগঠর্নর নাম উর্েি কর্রা  

ঙ) SEWA-র পরুরো নোম কি? এটি  িরে তৈকর হয়। 

চ) ভারর্তর  াতৈযৈিা কত ৈর্র্ ণর ? 

ছ) ভারতীয় রা নীলতর্ত আঞ্চলিকতাৈাদ উত্থার্নর জের্কার্না দটুট প্রধান কারর্ উর্েি কর । 

জ) ভারশ্নতর 1970 দশশ্নকর পর সংগঠিত যেশ্নকাশ্নিা দটুি পনরশ্নবশ আশ্নদািশ্নির িাম যিি। 

ঝ)সাহাদা আশ্নদািি যকাথায় এবং কশ্নব হশ্নয়নিি? 

ঞ)“নবশািা গাইডিাইিস” কশ্নব পাস হয়? 

English version. 

SECTION-A 

1.Attempt all the questions                                                       10x1=10 

a)Mention the names of  two biggest National political parties in India? 

b)Mention two features of coalition politics in India. 



c)Mention two tasks of the Election Commision. 

d)Mention anyone name of labour union and peasant organisation of India? 

e)What is the full form of SEWA? When was it established? 

f)Into how many strands is the caste system in India divided? 

g)Mention any two reasons for the growth of regionalism in India. 

h)Mention any two environmental movemnts of the 1970s. 

i)When and where did the Sahada Movement began? 

j)When was the “Vishakha Guidelines” passed? 

 

SECTION-B (TUTORIAL).   FULL MARKS-15 

২) যে যকাি ১টি নবষয় উপর Project জমা কর।                                                                                                            

ক)ভারতে নির্বাচিী সংস্কার 

খ)ভারেীয় রাজিীনেতে শ্রনিক সঙ্ঘ। 

গ)র্েব িাি ভারেীয় সিাতজ িারীর অর্স্থাি। 

ঘ)ভারতে ১৯৯০-র দশতক পনরতর্শ আতদালি।  

2)Submit a project on any one of the following topics. 
a) Electoral Reforms in India 

b) Role of Labour Organisations in India 

c)Position of women in present India 

d)Environmental movements in India in the 1990s. 

 

 



DR. KANAILAL BHATTACHARYA COLLEGE, HOWRAH 

B.A SEMESTER-IV (UNDER CBCS SYSTEM) EXAMINATION-2021 

POLITICAL SCIENCE (HONOURS) 

INTERNAL AND TUTORIAL ASSESSMENT 

PAPER-CC- 8 ( Indian Political Thought-II) 

TIME- 12:00-12:30 

DATE OF EXAMINATION : 16/07 /2021 

Candidates are required to give answers in their own words as far as practicable. 

প্রান্ত লিলিত সংিযাগুলির পরূ্ণমান লনর্দণশক। 

                                            

                                    SECTION-A (INTERNAL)                 

১)নিম্ননিনিত প্রশ্নের উত্তর দাও।               ১×১০=১০ 

ক্) এম এন রার়্ের ন়ো মানবতাবাদ বা র যালিকযাি মানবতাবাদ এর একটি ববলশষ্ট্য লিি৷ 

ি) আচার্ণ নর্রন্দ্র লদব এর লর্র্কার্না দটুি বইর়্ের নাম লিি লর্িার্ন  সমাজতালিক সমাজ বযবস্থার 

ধারর্াগত লবষ়েলদ লনর়্ে লবস্তালরত আর্িাচনা করা হর়্ের্ে ৷ 

গ) From socialism to Sarvodaya এই গ্রন্থটি কার লিিা ? 

ঘ) জ়েপ্রকাশ নারা়ের্র্র সবণাত্মক লবপ্লব এর একটি ববলশষ্ট্য লিি। 

ঙ) New Humanism এই গ্রন্থটি কার লিিা? 

চ) সুভাষচন্দ্র বসুর সমাজতালিক ধারর্ার একটি ববলশষ্ট্য লিি। 

ে) Discovery of India এই গ্রন্থটি কার লিিা? 

জ) লনর্হরুর সমাজতালিক ধারর্া একটি ববলশষ্ট্য লিি৷ 

ঝ) লজন্নাহর লিজালত তর্ের একটি ববলশষ্ট্য লিি। 

ঞ) লজযালতবা ফুর্ির জাত বযবস্থা লনর়্ে লিিা এরকম একটি গ্রর্ন্থর নাম লিি । 

 

SECTION-B( TUTORIAL 

২) যে য াি ১টি নিষশ্নের উপর project সািনিি  র। ১×১৫= ১৫ 

ক) সযার বস়েদ আহর্মদ িার্নর ঔপলনর্বলশকতাবাদ সম্পর্কণ  ধারনা ৷ 

ি) সাভারকার্রর ‘জালত’র ধারনা ৷ 

গ) মানর্বন্দ্রনাথ রার়্ের মানবতার্বাধ। 

ঘ)জ়েপ্রকাশ নারা়ের্নর সমাজতালিক লচন্তা। 



DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE, HOWRAH 

B.A SEMESTER-IV (UNDER CBCS SYSTEM) EXAMINATION.2021 

POLITICAL SCIENCE(HONS) 

INTERNAL AND TUTORIAL ASSESSMENT 

PAPER-CC9(GLOBAL POLITICS SINCE 1945) 

  TIME: 12:00-12:30        DATE OF EXAMINATION- 17/07/2021 

Candidates are required to give answers in their own words as far as practicable. 

SECTION-A(INTERNAL) 

১। নিম্ননিনিত প্রশ্নের উত্তর দাও।                                             (১০x১=১০) 

ক। ‘Détente’ বলতে কক ববোঝ?  

খ। ঠোণ্ডোযুদ্ধ অবসোতের  ২টি কোরণ। 

গ। ইউরপীয় ইউকেয়ে কতব সংঘটঠে হয়? 

ঘ। ‘তেল্তেি কবপ্লব’(Velvet Revolution) কতব এবং বকে সংঘটিে হতয়কিল?  

ঙ। Maastricht চুক্তি কতব এবং কোতের মতযে স্বোক্ষকরে হয় । 

চ। TRIPS AGREEMENT কক?  

ি।  BRICS কক ?  

জ। সোফিো গঠতের মূল উতেশ্ে কক কিল?  

ঝ। ARF কতব এবং বকে গঠে করো হয় ?  

ঞ।পঞ্চশ্ীল েীকে কক?  

 

SECTION-B (TUTORIAL)- FULL MARKS-15 

২) যে য োন ১টি বিষয় উপর Project সোিবিট  র।                                                                                                            

ক। কেতজজোি আতদোলে ও েোর প্রোসকিকেো। 

খ। বেজমোে কবশ্ববেবস্থোর প্রকৃকে। 

গ। সোযোরে সেোর ক্ষমেো ও কোয জোবলী। 

ঘ। কেরোপত্তো পকরষতের গঠে, ক্ষমেো ও কোয জোবলী। 



DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE, HOWRAH 

B.A SEMESTER-IV (UNDER CBCS SYSTEM) EXAMINATION.2021 

POLITICAL SCIENCE(HONS) 

INTERNAL AND TUTORIAL ASSESSMENT 

PAPER-CC10(WESTERN POLITICAL THOUGHT AND THEORY- I) 

FULL MARKS-10.                        TIME: 12:00-12:30 

  DATE OF EXAMINATION- 19/07/2021 

Candidates are required to give answers in their own words as far as practicable. 

SECTION-A(INTERNAL) 

১।নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাও ঃ  (১০x১= ১০) 

ক)‘ মািুষ  প্রকৃনতগত ভাবে একটি রাজনিনতক জীে ‘ – উক্তিটি কার। 

 

ি)এবেিীয় গণতবে রাজনিনতক প্রক্তিয়া থেবক কাবদর েক্তিত করা হত ? 

 

গ) ‘ দয নরপােনিক’ -র থিিক থক ? 

 

ঘ) ‘ রাষ্ট্র একটি স্বাভানেক প্রনতষ্ঠাি ‘-উক্তিটি কার। 

 

ঙ) ‘ নিটি অফ গড ‘-র থিিক থক ? 

 

চ) ‘ জাি থজিনিয়াম’ নক? 

 

ছ) ‘ থরবিিাাঁ’ কোটির অে থ নক ? 

 

জ)িংস্কার আবদািবির দজুি থিতার িাম উবেি কর। 

 

ঝ)থোাঁদা কত ধরবির শািিেযেস্াা্র কো উবেি কবরবছি? 

 

ঞ)‘ থিনভয়াোি’-র রচনয়তা থক? 

 

SECTION-B (TUTORIAL) FULL MAARKS-15 

২) যে য োন ১টি বিষয় উপর Project সোিবিট  র।  

 ) যেটটোর নযোয়বিচোর তত্ত্ব। 

খ) ইউরপীয়ন বচন্তোর বি োটে িযোব য়োটেবির অিদোন। 

গ) টিোস হিটসর আটিোচনো পদ্ধবত ও বিজ্ঞোবন  িস্তুিোদ। 

ঘ) রুটেোর িতোিতঃ গণতন্ত্র ও স্বোধীনতো। 



 

DR. KANAILAL BHATTACHARYA COLLEGE, HOWRAH 

B.A SEMESTER-VI (UNDER CBCS SYSTEM) EXAMINATION-2021 

INTERNAL AND TUTORIAL ASSESSMENT 

POLITICAL SCIENCE (HONOURS) 

PAPER-CC-13(Public Administration – Concepts and Perspectives) 

TIME-1:00-1:30 

DATE OF EXAMINATION: 16/07 /2021 

Candidates are required to give answers in their own words as far as practicable. 

প্রান্ত লিলিত সংিযাগুলির পরূ্ণমান লনর্দণশক। 

                                            SECTION-A (INTERNAL)                 

১) নিম্ননিনিত প্রশ্নের উত্তর দাও। ১×১০=১0 

ক) জনপ্রশাসন ও বেসরকালর প্রশাসর্নর মর্যয একটি পার্ণকয বিি । 
ি) সমাজতালিক প্রশাসলনক েযেস্থার একটি বেলশষ্ট্য বিি। 
গ)  “Study of Administration “ প্রেন্ধটি কার বিিা ও কত সার্ি প্রকালশত হয় ? 

ঘ) politics and administration কার বিিা ও কত সার্ি প্রকালশত হয় ? 

ঙ ) আর্দর্শর ঐকয েির্ত কী বোর্ া?  

চ ) লনয়ির্ এর পলরলয েির্ত কী বোর্ া? 

ছ) তুিনামিূক জনপ্রশাসন এর একটি বেলশষ্ট্য বিি ।  
জ) উন্নয়ন প্রশাসন প্রসর্ে ভারতীয় প্রশাসর্নর একটি বেলশষ্ট্য বিি৷ 
 ) POSDCORB েির্ত লক বো ায় ? 
ঞ) স্তর লিঙার্না ো বির্ভি জালপং েির্ত কী বো ায় ? 

 

SECTION -B  (TUTORIAL)    

2) যে য াি ১টি নিষশ্নের উপর project সািনিি  র।      (১৫) 

ক) নয়া জনপ্রশাসন৷ 

ি) আমিাতি সপর্কণ  ওয়েবারী়ে মর্িি ৷ 

গ)স্বমন্বয় (Coordination) 

ঘ)নীলত প্রস্তুলতর লেলভন্ন মর্িি। 

 



DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE, HOWRAH 

B.A SEMESTER-VI (UNDER CBCS SYSTEM) EXAMINATION.2021 

POLITICAL SCIENCE(HONS) 

INTERNAL AND TUTORIAL ASSESSMENT 

PAPER-CC14(ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY IN INDIA) 

  TIME: 1:00-1:30        DATE OF EXAMINATION- 17/07/2021 

Candidates are required to give answers in their own words as far as practicable. 

SECTION-A(INTERNAL) 

১। নিম্ননিনিত প্রশ্নের উত্তর দাও।                                             (১০x১=১০) 

ক)  ককন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃতযক কনিশশ্নির সভাপনতশ্নক কক নিশ্নয়াগ কশ্নরি ? 

ি) প্রধািিনির কার্ যািয় কশ্নে গঠি করা হয়? 

গ) কযানেশ্নিট সনিোিশ্নয়র ২টট কাজ উশ্নেি কর। 

ঘ) রাশ্নজযর িুিযসনিশ্নের ২টট ক্ষিতা উশ্নেি কর। 

ঙ) ব্লক পনরকল্পিা কনিটট কাশ্নদর নিশ্নয় গটঠত? 

ি) আিিুানিক েযয় নহসাে কনিটটর সদসযশ্নদর নকভাশ্নে নিে যািি হয়? 

ছ) পঞ্চাশ্নয়ত সনিনতর ২টট কাজ। 

জ) কজিা পনরষশ্নদর সভানধপনতর  ২টট কাজ। 

ঝ) েশ্নরা কনিটট (Borough Committee) কাশ্নক  েশ্নি।  

ঞ) পুর কনিশিার নকভাশ্নে নিশ্নয়াগ হি? তাাঁর প্রধাি কাজ নক? 
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২) যে য োন ১টি বিষয় উপর Project সোিবিট  র।   

 ) ভোরতীয় প্রশোসন িযিস্থোর ধোরোিোবি তো এিং পবরিতত ন। 

খ) ভোরতীয়  রাষ্ট্রকৃতযক- বনয়য়োগ ও প্রবশক্ষণ। 

গ) ভোরয়ত যলো পোল বিয়লর উয়েশয ও গুরত্ব। 

ঘ) তয়যযর অবধ োর আইন।                                                                                                       

 



DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE  

B.A SEMESTER-VI (UNDER CBCS SYSTEM) EXAMINATION.2021 

POLITICAL SCIENCE(HONS) 

INTERNAL AND TUTORIAL ASSESSMENT 

PAPER-DSE A(3) 

(PUBLIC POLICY IN INDIA) 

  TIME: 1:00-1:30        DATE OF EXAMINATION- 19/07/2021 

Candidates are required to give answers in their own words as far as practicable. 

SECTION-A (INTERNAL) 

১। নিম্ননিনিত প্রশ্নের উত্তর দাও।     (১০x১=১০) 

ক   ীতি  িশ্লেষণের  টি  ৎস  ৎেখ  ক । 

   পি েশ্লশ  ক্ষায়  জীীতি  রুপায়েী  টি  আেদালেী  ীাম শ্লল। 

গ  ভা ে  অর্ থনীি ক পি কল্পীায়  অংশগ্রহর কে  এমী  টি  স্বার্ থেগাষ্ঠী  ীাম লল । 

ঘ  ভা ে   প্রর্ম পঞ্চশ্লািণ থকত পি কল্পীা কেশ্ল গ্রহর ক া হয়?  

ঙ  “ লশ্লাম্বাই পি কল্পীা” (Bombay Plan  িক?  

চ  িমশ্র অর্ থীতি  (Mixed Economy  কােক শ্লেল?  

ছ  লীহরু-মহলীািশ্লশ মেেেল  লে লকাী টি  ৎেেশয ৎেখ  ক । 

জ  শ্লযাঙ্ক জা তয়ক র ীতি  কেশ্ল এশ্লং কা  আমেল লীওয়া হয়। 

ঝ  ভা ে  অর্ থনীি ক  ংস্কা  ীতি  লক এশ্লং কেশ্ল গ্রহী কে ী। 

ঞ  “Make in India” ীতি  িক?  
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২) যে য োন ১টি বিষয় উপর Project সোিবিট  র।   

ক  ীতি  িশ্লেষণের   ৎস  

   ীতি  রুপায়েী  াজনীি ক আদেশ থ  ভূিমকা।  

গ  জীীতি  রুপায়েী লীহরু-মহলীািশ্লশ মেেেল  গু ত্ব। 
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Candidates are required to give answers in their own words as far as practicable. 

SECTION-A (INTERNAL) 

১। নিম্ননিনিত প্রশ্নের উত্তর দাও।     (১০x১=১০) 

ক) এশ্নেিীয় গণতশ্নে রাজনিনতক প্রক্রিয়া থেশ্নক কাশ্নদর বক্রিত করা হত ? 

ি) ‘জাস থজিনসয়াম’ নক? 

গ) থেশ্ন া িাগনরকশ্নদর কত থেিী থত ভাগ কশ্নরনিশ্নিি? 

ঘ) িাগনরকতা সম্পশ্নকে Will Kymlicka-র থিিা ১ট  গ্রশ্নের িাম থিি। 

ঙ) িাগনরকতা অজেশ্নির ২ট  পদ্ধনত নক? 

চ) মার্ োশ্নির মশ্নত িাগনরকতার ৩ট  উপাদাি নক? 

ি) রিশ্নসর “Theory of Justice” কশ্নব প্রকানর্ত হয়? 

জ) “ িাগনরকতায় ববনচত্র্য” বিশ্নত নক থবাঝ? 

ঝ) “বহুসংসৃ্কনতবাদী অনিকার”(Multicultural Rights) বিশ্নত নক থবাঝ? 

ঞ) “নবশ্ব িাগনরকত্ব” (Cosmopolitan Citizenship) বিশ্নত নক থবাঝ? 
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২) যে য োন ১টি বিষয় উপর Project সোিবিট  র।  

 ) নোগবর তোয় বিবিত্র্য ধোরণো। 

খ) বিিংশ শতোব্দীতত নোগবর ত্ব ও রোতের গুরত্ব। 

গ) বিশ্বজনীন নোগবর তো।  
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Candidates are required to give answers in their own words as far as practicable. 

 

১। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দাও।                                                                 (১০X১=১০) 

ক। আনুমাননক ব্যয় নিসাব্ কনমটির সদসযদদর নকভাদব্ ননব্ বাচন িয়? 

খ। MPLAD Scheme ব্লদে নক বব্াঝ? 

গ। Ad-Hoc কনমটি বকন গঠন করা িয়? 

ঘ। পাল বাদমদের কার্ বনব্নি প্রনয়দন Rules Committee-র ভুনমকা। 

ঙ। েদন্তমূলক কনমটির ২টি কাজ। 

চ। পঞ্চাদয়ে সনমনের ২টি কাজ। 

ছ। বজলা পনরষদদর সভানিপনের  ২টি কাজ। 

জ। ব্দরা কনমটি (Borough Committee) কাদক  ব্দল।  

ঝ। পুর কনমশনার নকভাদব্ ননদয়াগ িন? োাঁর প্রিান কাজ নক? 

ঞ। সরকানর নব্ল ব্লদে নক বব্াঝ? 

 


