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Full Marks: 60

1. Answer any six questions from the following:

5 X 6=30

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যে য োি ছয় টি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও :
(a) Discuss, in brief, some of the functions of the Panchayat Samiti in West Bengal.
পশ্চিমবাাংলায় পঞ্চায়য়ত সমমমতর কয়য়কটি কার্াবলী
য
সাংয়েয়প আয়লাচনা কয়রা ।
(b) Describe, in brief, the functions of the Chief Secretary in West Bengal.
পশ্চিমবয়ের মুখ্য সমচয়বর কার্াবলী
য
সাংয়েয়প বর্না
য কয়রা ।
(c) Mention, in brief ,the impact of globalisation on Indian governance.
ভারয়তর শাসন বযাবস্থায় মবশ্বায়য়নর প্রভাব সাংয়েয়প উয়েখ্ কয়রা ।
(d) Write a short note on the magisterial functions of the District Magistrate in West
Bengal.
জেলাশাসয়কর শাসন-সাংক্রান্ত কার্াবলী
য
সম্পয়কয সাংমেপ্ত িীকা জলখ্।
(e) Mention some of the features of the 73rd Amendment Act.
৭৩ তম সাংমবধান সাংয়শাধনী আইয়নর কয়য়কটি ববমশষ্ট্য উয়েখ্ কয়রা ।
(f) Point out any three major recommendations of the first Administrative Reforms
Commission in India.
ভারয়তর প্রথম প্রশাসমনক সাংস্কার কমমশয়নর জর্ জকান মতনটি মুখ্য সুপামরয়শর উয়েখ্ কর ।
(g) Discuss, in brief, some of the functions of the Superintendent of Police.
পুমলশ সুপায়রর কয়য়কটি কার্াবলী
য
সাংয়েয়প আয়লাচনা কর ।
(h) Point out some of the salient features of the R T I Act.
তয়থযর অমধকার আইয়নর মকছু গুরুত্বপূর্ ণ ববমশষ্ট্যর উয়েখ্ কর ।

2. Answer any three questions from the following:

10×3=30

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যে য োি নতিটি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও :
(a) Discuss the essential features of the 74 th Constitutional Amendment Act.
৭৪ তম সাংমবধান সাংয়শাধনী আইয়নর গুরুত্বপূর্ য ববমশষ্ট্যগুমল আয়লাচনা কয়রা ।
(b) Evaluate the role of the Divisional Commissioner in West Bengal.
পশ্চিমবয়ে মবভাগীয় কমমশনায়রর ভূ মমকার মুলযায়ন কয়রা ।
(c) Discuss the role of the District Planning Committee in the formulation of District Plan
in West Bengal.
জেলা পমরকল্পনা প্রর্য়য়নর জেয়ে জেলা পমরকল্পনা কমমটির ভূ মমকা আয়লাচনা কয়রা ।
(d) Discuss the role of Lokpal as an institution for redressing citizen’s grievances.
নাগমরকয়ের অসয়ন্তাষ প্রমতমবধানকারী প্রমতষ্ঠান মিয়সয়ব জলাকপায়লর ভু মমকা আয়লাচনা
কয়রা ।
(e) Discuss the composition and functions of Gram Panchayat in West Bengal.
পশ্চিম বাাংলায় গ্রাম পঞ্চায়য়য়তর গঠন ও কার্াবলী
য
আয়লাচনা কয়রা ।

