B.A. 3rd Semester (Honours) Examination-2021 (CBCS)
Subject- Political Science
Paper- SEC-1
(Legislative Support)
Time-2 Hours

Full Marks-40
The figures in the margin indicate full marks.

Candidates are required to write their answers in their own words as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক ।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থা সম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব ।

Answer any eight of the following questions

5x8=40

ক্ষনম্ন ক্ষিক্ষখ্ে প্রে গুক্ষির মশ্নযয যয যকান আট টটর উত্তর দাও ।
a) Write a short note on the functions of the Members of the Parliament in India.
ভারতের সংসদ সদসযতদর কার্াবলীর
য
উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা ললত া।
b) Discuss, in brief, the powers of the Members of any Legislative Assembly in India.
ভারতের লর্ –লকাত া একটি ক্ষবধা সভার সদসযতদর িমোগুক্ষল সংতিতপ আতলাচ া কতরা।
c) Write any four functions of the Lok Sabha
ভারতের ললাকসভার লর্ লকা চারটি কার্াবলী
য
আতলাচ া কর ।
d) Discuss, in brief, the ordinary law-making procedure in any State Legislature in India.
ভারতের লর্ –লকাত া একটি রাজ্য আই সভার সাধারণ আই পাতের পদ্ধক্ষেটি সংতিতপ আতলাচ া কর ।

e) How is Money Bill passed in the Parliament of India?
ভারতের সংসতদ অর্ক্ষব
য ল ক্ষকভাতব পাে হয় ?
f) Write a short note on the Estimates Committee of the Parliament of India.
ভারতের সংসতদর ক্ষহসাব পরীিা কক্ষমটির উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা লল ।
g) Write a note on the passing of Union Budget in the Parliament of India.
ভারতের সংসতদ লকন্দ্রীয় বাতজ্ি পাতের পদ্ধক্ষেটির উপর একটি িীকা লল ।
h) Discuss, in brief, the functions of the Public Accounts Committee.
সরকারী গাণিণিক কণিটির কার্াবলী
য
সংক্ষেক্ষে আক্ষলাচনা কর ।

i) Make a short note on the relationship between the State Legislature & Council of Ministers.
রাজ্য আই সভা এবং মন্ত্রীপক্ষরষতদর সম্পতকযর উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা তেরী কর।
j) Write a short note on the procedure of the working of the Central Ministries in India.
ভারতের লকন্দ্রীয় মন্ত্রী পক্ষরষতদর কাতজ্র পদ্ধক্ষের উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা লল ।

Or
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Full Marks-40
The figures in the margin indicate full marks.

Candidates are required to write their answers in their own words as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক ।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থা সম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব ।

Answer any eight of the following questions

5x8=40

ক্ষনম্ন ক্ষিক্ষখ্ে প্রে গুক্ষির মশ্নযয যয যকান আট টটর উত্তর দাও ।
a) Mention three methods of conflict resolution.
দ্বন্দ্ব নিরসনির নিিনি পদ্ধনি উনেখ কর।
b) Write a short note of Johan Galtung’s concept of ‘Harmony’.
জ োহোি গোলিোাং-এর ঐকযিোি বো শোনি-সমন্বনের ধোরো (‘Harmony’) সম্পনকে একনি সাংনিপ্ত িীকো জলখ।
c) Write a short note on Galtung’s notion of conflict resolution.
গোলিোাং-এর ‘দ্বন্দ্ব-নিরসনির’ ধোরণো সম্পনকে একটি সাংনিপ্ত িীকো জলখ।
d) What do you mean by forced migration?
বলপূ বেক উদ্বোস্তুকরণ বলনি িুনম নক জবোঝ ?
e) Write a brief note on the importance of conflict resolution in international relations.
আি েোনিক সম্পনকে দ্বন্দ্ব নিরসনির ধোরণোর গুরুত্ব সাংনিনপ জলখ।
f) What is meant by ‘Grass-root level perspective’ on war and peace?
যু দ্ধ ও শোনি সাংক্রোি িৃণমূ ল-স্তরীে ধোরণো সম্পনকে যো োি জলখ।
g) What according to Joseph Montville are the basic components of ‘victimhood’?
জযোনসফ মন্টনিনলর মিোিু যোেী ‘victimhood’–এর প্রধোি উপোদোিগুনল নক নক?

h) Point out the negative and positive consequences of conflict.
দ্বনন্দ্বর জিনিবোচক ও ইনিবোচক ফলোফল গুনল উনেখ কর।
i) Write a short note on any two perspectives of Peace and conflict resolution.
শাটি ও দ্বন্দ্ব টিরসনির টিটিন্ন দৃ টিিঙ্গীর মনযে যে যকাি দু টির উপর একটি সংটিপ্ত িীকা যেখ ।
j) Mention, in brief, the short comings of grass-root level perspective on war and peace.
যু দ্ধ ও শোনি সাংক্রোি িৃণমূ ল স্তরীে ধোরিোর সীমোবদ্ধিো গুনল সাংনিনপ উনেখ কর ।

