
B.A  6th SEMESTER (General) Examination, 2022 (CBCS) 

Subject: POLITICAL SCIENCE 

 

PAPER: DSE-1B 

 

(Public Policy: Concept and Implications in India) 

 

The figures in the margin indicate full marks. 

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

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

Time: 3 Hours.                                                                                                        Full Marks: 60 

 1. Answer  any ten of the following questions.                                                       2X10=20                                                                                                                                                        

          নীচের যে য োচনো দশটি প্রচের উত্তর দোও:  

                             

a) What is Public Policy? 

      েেেীক্ষে কী? 

b) Write any two elements of Public Policy. 

      েেেীক্ষের যযশ্নকাশ্নো দুটি উপাদাে যিখ্। 

c) What is the full form of NRHM. 

 NRHM- এর পুশ্নরা কর্থাটি কী? 

d) Mention any two Public Policies in independent India. 

স্বাধীে ভারশ্নে গৃহীে যয যকাে দুটি েেেীক্ষের উশ্নেখ্ কর।  

e) What is the main aim of Sarva Siksha Abhijan? 

      সব ণক্ষশিা অক্ষভযাশ্নের প্রধাে িিয কী? 

f) Point out any two constraints of Public Policy. 

     েেেীক্ষের যযশ্নকাশ্নো দুটি প্রক্ষেবন্ধকো উশ্নেখ্ কর। 

g) Who wrote the book 'The Power Elite'? 

      'The Power Elite' বইটি কার যিখ্া? 

h) What is the importance of RTE ? 

       RTE- এর গুরুত্ব কী? 

i) What is Rationalist Model? 

     যুক্তিবাদী মশ্নেি বিশ্নে ক্ষক যবাঝায়? 

 



j) Write the name of  the models of the public policy making process. 

    েেেীক্ষে ক্ষেধ ণারশ্নণর মশ্নেিগুক্ষির োম যিখ্। 

k) What is the importance of public health policy. 

     েে স্বাস্থয েীক্ষের গুরুত্ব কী? 

l) What is the role of bureaucrats in the public policy making process?  

     েেেীক্ষে ক্ষেধ ণারণ প্রক্তিয়ায় আমিাশ্নদর ভূক্ষমকা কী? 

m) Identify two essential features of Public Policy. 

     েেেীক্ষের দুটি মূি ববক্ষশষ্ট্য উশ্নেখ্ কর। 

n) Mention two main goals of the National Rural Health Mission. 

     োেীয় গ্রামীণ স্বাস্থয ক্ষমশশ্নের প্রধাে দুটি িিয উশ্নেখ্ কর। 

o) Mention two main objectives of Indian National Health Policy of 1983. 

     1983 সাশ্নির ভারেীয় োেীয় স্বাস্থয েীক্ষের দুটি মূি  উশ্নেশয উশ্নেখ্ কর। 

2. Answer any four questions.                                                                                             5x4=20 

   নীচের প্রেগুলির যেচ োচনো েোরটির উত্তর দোও 

a) Point out the basic elements of Public Policy. 

    েেেীক্ষের প্রধাে উপাদাে গুক্ষি ক্ষেশ্নদণশ কর। 

b) Write a short note on the relationship between Politics and Public Policy. 

    রােেীক্ষে ও েেেীক্ষের মশ্নধয সম্পকণ ক্ষেশ্নদণশ কর। 

c) Mention any four points which could improve the process of implementation. 

    েেেীক্ষে রূপায়ণ প্রক্তিয়াশ্নক উন্নে করশ্নে পাশ্নর এমে চারটি ক্ষবষয় উশ্নেখ্ কর। 

d) What are the major problems of Public Policy making in India? 

     ভারশ্নের েেেীক্ষে প্রেয়শ্নে প্রধাে সমসযাগুক্ষি ক্ষক ক্ষক?   

e) Would you support the effort of privatization of school education? Give reasons in support of your 

answer. 

    েুক্ষম ক্ষক ক্ষবদযািয় ক্ষশিার যবসরকাক্ষরকরণ প্রশ্নচষ্ট্ার পশ্নি? যোমার উত্তশ্নরর সপশ্নি যুক্তি দাও। 

f) Point out the constraints of socio-cultural factors of Public Policy. 

    েেেীক্ষের সামাক্তেক- সাংসৃ্কক্ষেক উৎপাদক গুক্ষির সীমাবদ্ধো উশ্নেখ্ কর। 

 

 3  .Answer  any two of the following questions.                                                                    10x2=20                                                                                            

           

      নীচের প্রেগুলির যেচ োচনো দটুির উত্তর দোও: 

a) Explain the role of Policy Implementation Agencies in India. 

    ভারশ্নের েীক্ষে- রূপায়েকারী সংস্থাগুক্ষির ভূক্ষমকা বযাখ্যা কর। 

 



b) Discuss the importance of Public Policy. 

    েেেীক্ষের গুরুত্ব আশ্নিাচো কর। 

c) "Mass media can play a creative and constructive role in bringing about change in society"- Discuss  

the given statement. 

"সমাে পক্ষরবেণে আেয়শ্নের যিশ্নে গণমাধযম সৃটষ্ট্মূিক ও গঠে মূিক ভূক্ষমকা পািে করশ্নে পাশ্নর"-   

উি বিবযটি আশ্নিাচো কর। 

d) Discuss how Sarva Siksha Abhijan works for the achievement of universalization of elementary 

education in India. 

ভারশ্নের সাব ণেক্ষেক বুক্ষেয়াক্ষদ ক্ষশিার িিয পূরশ্নণ সব ণ ক্ষশিা অক্ষভযাে কীভাশ্নব কাে করশ্নে আশ্নিাচো 

কর ।   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Or 

B.A. Semester- VI (General) Examination, 2022 (CBCS) 

Subject: Political Science 

Paper: DSE-1B 

[Understanding Globalization] 

                                  The figures in the margin indicate full marks. 

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

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণ মাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থা সম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব । 

Time: 3 Hours                                                                                                     Full Marks: 60 

1. Answer any ten of the following questions.                                                2x10=20 

লনম্ন লিলিত প্রে গুলির যে য োন  দশ টির উত্তর দোও।   

         a) What does globalization mean? 

            বিশ্বায়ন িলতে বি বিাঝায়? 

        b) What is the basic objective of globalization? 

             বিশ্বায়তনর মূল উতেশ্য বি?  

        c) What is cultural globalization? 

             সাাংসৃ্কবেি বিশ্বায়ন িাতি িতল? 

        d) Write any two causes of globalization. 

              বিশ্বায়তনর বেতিাতনা দুটি িারণ বলত া।  

        e) How do you define terrorism?        

               েুক্ষম ক্ষক ভাশ্নব সন্ত্রাস িাতদর সাংজ্ঞা বদতি?  

         f) What are the dangers of globalization? 

                বিশ্বায়তনর বিপদগুবল বি  বি ? 

         g) Write down the full form of GATT.   

                 GATT -র পুশ্নরা কর্থাটি যিখ্ ।  

         h) How does globalization affect economy ?  



              বিশ্বায়ন বিভাতি অর্ থনীবেতি প্রভাবিে িতর? 

       i) Is globalization really necessary? 

              বিশ্বায়ন বিসবেযই প্রতয়াজনীয়? 

       j) What is the global international order? 

          বিবশ্বি আন্তজথাবেি িযিস্থা বি ? 

      k) What do you mean by privatization? 

           বিসরিাবরিরণ িলতে বি বিাঝ? 

       l) How does globalization destroy culture? 

            বিশ্বায়ন বিভাতি সাংসৃ্কবেতি ধ্বাংস িতর? 

       m) Do you think globalization results in the erosion of state sovereignty? 

           েুবম বি মতন িতরা বিশ্বায়ন রাষ্ট্রীয় সাি থতভৌবমিোর অিক্ষয় বেতি আতন? 

       n) Does globalization lead to cultural homogenization?  

           বিশ্বায়ন বি সাাংসৃ্কবেি সমজােীয়িরতণর বদতি এবিতয় োয়? 

       o) Define liberalization.  

           উদাবরিরতনর সাংজ্ঞা দাও।  

 

2. Answer any four questions from the following.                                          5×4=20                                                                

 

লনম্ন লিলিত প্রে গুলির মচযে যে য োন েোরটির উত্তর দোও 

 

a) Write a short note on New International Order? 

 

বিশ্বায়ন বিভাতি বলািায়েিরণ বি প্রভাবিে িতর? 

 

b) What are the challenges of globalization in local place? 

 

স্থানীয় বক্ষতে বিশ্বায়তনর চ্যাতলঞ্জ গুতলা বি বি? 

 

c) Write main five advantages of globalization.  

 

বিশ্বায়তনর প্রধান পা াঁচ্টি সুবিধা উতে  ির। 

 

d) How does globalization affect poverty?  

 

বিশ্বায়ন দাবরদ্র্যতি বিভাতি প্রভাবিে িতর? 

 

e) Write a short note on some of the basic features of Indian economy since globalization.  

 



বিশ্বায়তনর পরিেী সমতয় ভারেীয় অর্ থনীবের িতয়িটি বমৌল বিবশ্ষ্ট্য সম্পতিথ এিটি 

সাংবক্ষপ্ত  িীিা বল  । 

 

f) Do you think that globalisation is the pivot of terrorism in modern time?  

 

েুবম বি মতন ির আধুবনি সমতয় বিশ্বায়ন সন্ত্রাসিাতদর বিন্দ্র স্থল স্বরূপ? 

 

3. Write any two questions of the following:-                10×2 =20 

যে য োন দটুি প্রচের উত্তর দোও  

      a)  Discuss, in brief, the internal nexus between Globalization and Terrorism. 

                ক্ষবশ্বায়ে ও সন্ত্রাসবাশ্নদর মশ্নধয আন্তঃ সম্পকণ আশ্নিাচো কর।  

      b)  Evaluate the impact of Globalization on Indian economy. 

               ভারেীয় অর্থ ণেীক্ষের উপর ক্ষবশ্বায়শ্নের প্রভাব মূিযায়ে কর । 

      c)   Do you think that the poor getting poorer because of globalization? Give reason. 

           েুবম বি মতন িতরা বে বিশ্বায়তনর ফতল দবরদ্র্ মানুষ আরও দবরদ্র্ হতে? উত্ততরর স্বপতক্ষ েুক্তি 

দাও 

d) Write a note on the distinction between social and political globalization. 

 

সামাক্তজি ও রাজননবেি বিশ্বায়তনর পার্ থিয আতলাচ্না িতরা ।  

 

 

 

 


