
B.A. 6th SEMESTER (Honours) Examination-2022 (CBCS) 

Subject-Political Science 

Paper- DSE-3 

 (Public Policy: Concept and Implications in India) 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to answer the questions as ar 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 from the following questions.                                                               2x10=20 

নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির যে য োি  ১০ টির উত্তর দোও।  

a) Define Public Policy. 

েেেীক্ষের সংজ্ঞা দাও। 

b) What role does input play in policy making process? 

েেেীক্ষে প্রণয়শ্নে উপকরশ্নের ভূক্ষমকা উশ্নেখ্ কর ।  

c) What is the full form of MGNREGA? 

  MGNREGA-র পুশ্নরা কর্থা টি ক্ষক?  

d) For whom the NRHM is designed to provide health care facilities? 

কাশ্নদর  স্বাস্থয পক্ষরশ্নষবা প্রদাশ্নের েেয NRHM তেক্ষর করা হয়?  

e) What is central objective of Sarva Shiksha Abhiyan? 

সব ণ ক্ষশিা অক্ষভযাশ্নের ককন্দ্রীয় উশ্নেশয ক্ষক?  

f) When did the Kothari Commission submit its report? 

ককাঠারী কক্ষমশে কখ্ে ক্ষরশ্নপািণ েমা কশ্নরক্ষিশ্নিা ?  

g) When was the first national health policy introduced by the Government of India? 

ভারে সরকার োেীয় স্বাস্থয েীক্ষে কশ্নব প্রর্থম গ্রহণ কশ্নর?  

h) What role does the gate keeper play in making public policy? 

েেেীক্ষে প্রণয়শ্নে দ্বার রিীর ভূক্ষমকা ক্ষক?  

i) What is the full form NHRM? 

NHRM-র পুশ্নরা কর্থা টি ক্ষক?  

j) When was the Sarva Shiksha Abhiyan launched? 



সব ণ ক্ষশিা অক্ষভযাে কশ্নব প্রবেণে করা হয়?  

k) Mention any one non-governmental actor in public policy making? 

েেেীক্ষে প্রণয়শ্নে  কয ককাে একটি অ-সরকারী কারশ্নকর োম কিখ্।  

l) Mention any two social movements that influence public policy making in India? 

ভারশ্নে েেেীক্ষে প্রণয়শ্নে প্রভাব ক্ষবস্তারকারী কয ককাে দুটি সামাজেক আশ্নদািশ্নের োম কিখ্।  

m) What is the basic objective of public policy? 

েেেীক্ষের মুখ্য উশ্নেশয ক্ষক ?  

n) Write the name of any two institutions that play crucial role in public policy making in India. 

ভারশ্নে েেেীক্ষে প্রণয়ে কারী কয ককাে দুটি সরকারী প্রক্ষেষ্ঠাশ্নের োম কিখ্ ।  

o) Mention any one hindrance in public policy making in India. 

ভারশ্নে েেেীক্ষে প্রণয়শ্নে কয ককাে একটি প্রক্ষেবন্ধকো উশ্নেখ্ কর ।  

 

2. Answer any four from the following questions                                                              5x4=20 

নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির যে য োি  ৪ টির উত্তর দোও।  

a) What are the different stages of public policy making. 

েেেীক্ষে প্রেয়শ্নের ক্ষবক্ষভন্ন পয ণায় গুক্ষি ক্ষক ক্ষক ?  

b) Write a short note on Sarva Shiksha Abhiyan. 

সব ণ ক্ষশিা অক্ষভযাশ্নের  উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা কিখ্ ।  

c) What are the main features of the Rational Choice approach to policy making? 

েেেীক্ষে প্রেয়শ্নে কযৌজিক পচ্ছদ েশ্নের প্রধাে তবক্ষশষ্ট্য গুক্ষি ক্ষক ক্ষক ?  

d) What are the basic features of the Nehruvian vision of policy making in India. 

কেশ্নহরুর আমশ্নি প্রেীে েেেীক্ষে েীক্ষের মূি িশ্নিযর প্রধাে তবক্ষশষ্ট্য গুক্ষি ক্ষক ক্ষক?   

e) Summarize the basic features of MGNREGA.  

MGNREGA -র কমৌি তবক্ষশষ্ট্য গুক্ষি সংশ্নিশ্নপ উশ্নেখ্ কর।  

f) Discuss, in brief, the role of any public institution in making public policy. 

ভারশ্নে েেেীক্ষে েীক্ষে প্রণয়ে কারী কয ককাে একটি সরকারী প্রক্ষেষ্ঠাশ্নের ভূক্ষমকা সংশ্নিশ্নপ উশ্নেখ্ 

কর। 

 

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

a) Explain the nature and scope of Public Policy. 

েেেীক্ষে েীক্ষের ক্ষবষয় বস্তু ও পক্ষরক্ষধ আশ্নিাচো কর।  



b) Critically examine the welfare policies for social security in India 

ভারশ্নের সামাজেক ক্ষেরাপত্তা সংক্রান্ত েে কিযাণমুখ্ী েীক্ষের মূিযায়ে কর ।  

c) Write a note on National Rural Health Mission (NRHM). 

োেীয় গ্রামীে স্বাস্থয ক্ষমশশ্নের উপর একটি িীকা কিখ্ । 

d) Give an account of public education policy in India since independence.     

স্বাধীেো পরবেী ভারশ্নে েে ক্ষশিা েীক্ষের একটি সংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ দাও ।  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Or 

B.A. 6th SEMESTER (Honours) Examination-2022 (CBCS) 

Subject-Political Science 

Paper- DSE-3 

 (Local Government in West Bengal) 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to answer the questions as ar 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 out of the following questions:                                               2X10=20 

 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে কযশ্নকাশ্নো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। 

 

a) Mention any two points of distinction between Municipality and Corporation of local 

government.  

        

স্থােীয় সরকাশ্নরর প্রক্ষেষ্ঠাে ক্ষহসাশ্নব কপৌরসভা এবং কপৌর ক্ষেগশ্নমর মশ্নধয কযশ্নকাশ্নো দটুি পার্থ ণশ্নকযর 

উশ্নেখ্ কশ্নরা। 

 

b) Which cities in West Bengal have Municipal Corporations? 

          

পজিমবশ্নের ককাে ককাে শহশ্নর কপৌর ক্ষেগম আশ্নি? 

 

c) Who was the Chairman of the Committee on Administrative Arrangements for Rural Development 

and Poverty Alleviation Programmes? 

        

  গ্রামীণ উন্নয়ে এবং দাক্ষরদ্র দরূীকরণ কম ণসূক্ষচ সংক্রান্ত কক্ষমটির (CAARDPAP) কচয়ারমযাে কক 

ক্ষিশ্নিে? 

 

d) Mention any two functions of the Divisional Commissioner in West Bengal. 

           

    পজিমবশ্নে ক্ষবভাগীয় কক্ষমশোশ্নরর দুটি গুরুত্বপূণ ণ কাে উশ্নেখ্ কশ্নরা। 

 

e) Who becomes the Mayor of a Municipal Corporation?  

     একটি কপৌরক্ষেগশ্নমর কময়র কক হে?   

f) Which is the lowest level administrative unit in rural West Bengal? 

            

      গ্রামীণ পজিমবশ্নের সব ণক্ষেম্ন প্রশাসক্ষেক স্তর ককােটি? 

 

g)  In which schedule, the functions of a Municipality were inserted? 

           

       ককাে েফক্ষসশ্নি একটি কপৌরসভার কায ণাবিী ক াকাশ্নো হশ্নয়ক্ষিি? 

 



h) Mention any two features of the West Bengal Panchayat Act-1973. 

    

 পজিমবে পঞ্চাশ্নয়ে আইে 1973-এর কযশ্নকাশ্নো দুটি তবক্ষশষ্ট্য উশ্নেখ্ কশ্নরা। 

 

i) How many types of Municipal Governments are available in West Bengal? 

      

    পজিমবশ্নের কয় ধরশ্নের কপৌর সরকার আশ্নি। 

 

j) Point out any two objectives of the local self government. 

      স্থােীয় শাসে এর কযশ্নকাশ্নো দুটি উশ্নেশ্নশযর উশ্নেখ্ কশ্নরা। 

 

k) What is Ward Committee? 

            

      ওয়ার্ণ কক্ষমটি কাশ্নক বশ্নি? 

 

l)Who is the Administrative Head of a Gram Panchayat? 

 

একটি গ্রাম পঞ্চাশ্নয়শ্নের প্রশাসক্ষেক প্রধাে কক? 

 

m)What are the maximum and minimum numbers of member in the Gram Panchayats in West 

Bengal? 

    

 পজিমবশ্নের গ্রাম পঞ্চাশ্নয়ে গুক্ষিশ্নে সব ণাক্ষধক এবং সব ণক্ষেম্ন সদসয সংখ্যা কে? 

 

n) What is Notified Area Committee? 

 

   অবক্ষহে এিাকা কক্ষমটি বা কোটিফাইর্ এক্ষরয়া কক্ষমটি ক্ষক? 

 

o)What is the maximum and minimum number of members in Municipality in West Bengal? 

 

    পজিম বশ্নের কপৌর সভার সব ণাক্ষধক ও  সব ণ ক্ষেম্ন সদসয সংখ্যা কে?  

 

 

2. Answer any four out of the following questions:                                    5X4=20 

 ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে কয ককাে চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও। 

 

a) Who is the Chief Executive Officer of the Zilla Parishad? Discuss, in brief, the functions of the 

Zilla Parishad in West Bengal.                                                                                 1+4                                                                                

                                                                         

     কেিা পক্ষরষশ্নদর মুখ্য কায ণক্ষেব ণাহী আক্ষধকাক্ষরক কক? পজিমবশ্নের কেিা পক্ষরষশ্নদর কায ণাবিী 

সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কশ্নরা। 

 

b) How is the Chairman-In-Council of a Municipality constituted? Discuss the obligatory 

functions of Municipalities in West Bengal.                                                              1+4                                                                                      

         

     ককাে একটি কপৌরসভার স-পক্ষরষদ কচয়ারমযাে ক্ষকভাশ্নব গটঠে হয়? পজিমবশ্নের কপৌরসভা গুক্ষির 

আবযক্ষশক কায ণাবিী আশ্নিাচো কর। 

 

c) Who becomes the Chairman of a Municipality in West Bengal? Discuss the role of 

Municipalities in urban development of West Bengal.                                        1+4 

                                                                                                                           



       পজিমবশ্নে কপৌরসভার কচয়ারমযাে কক হে? পজিমবশ্নের শহুশ্নর উন্নয়শ্নে কপৌরসভা গুক্ষির 

ভূক্ষমকা আশ্নিাচো কশ্নরা। 

 

d) Discuss, in brief, the composition of a Panchayat Samiti in West Bengal. What is Gram 

Unnyan Samiti?                                                                                                                4+1                                                                                                                                   

       

       সংশ্নিশ্নপ, পজিমবশ্নে একটি পঞ্চাশ্নয়ে সক্ষমক্ষের গঠে, আশ্নিাচো কশ্নরা। গ্রাম উন্নয়ে সক্ষমক্ষে ক্ষক? 

 

e) What is Decentralized Planning? Discuss the present pattern of Decentralized Planning in 

West Bengal.            1+4 

 

ক্ষবশ্নকন্দ্রীভকৃে পক্ষরকল্পো ক্ষক? পজিমবশ্নে ক্ষবশ্নকন্দ্রীকৃে পক্ষরকল্পোর বেণমাে ধরে সম্পশ্নকণ 

আশ্নিাচো কশ্নরা। 

 

f) What is the full form of NES? Discuss, in brief, the obligatory functions of a Gram Panchayat 

in West Bengal.                                                                                                                    1+4 

                                   

NES কর্থাটির পুশ্নরা  অর্থ ণ ক্ষক? সংশ্নিশ্নপ, পজিমবশ্নের একটি গ্রাম পঞ্চাশ্নয়শ্নের আবক্ষশযক  

কায ণাবিী আশ্নিাচো কশ্নরা।  

 

3) Answer any two out of the following questions:                                                  10X2=20 

  

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে কযশ্নকাশ্নো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। 

 

a) Evaluate the role of Sabhadhipati in the district administration. Who is the administrative 

head of the Zilla Parishad?                                                                                               8+2 

                                                                                                                

         কেিা প্রশাসশ্নে সভাক্ষধপক্ষের ভূক্ষমকা মূিযায়ে কশ্নরা। কেিা পক্ষরষশ্নদর প্রশাসক্ষেক প্রধাে কক?  

 

b) How is the Mayor-In-Council constituted in a Municipal Corporation? Write a note on the 

functions of the Mayor-In-Council.                                                                                        2+8

                                                                         

           ককাে একটি ক্ষমউক্ষেক্ষসপাি কশ্নপ ণাশ্নরশশ্নের কময়র-পক্ষরষদ ক্ষকভাশ্নব গটঠে হয়? কময়র-পক্ষরষশ্নদর 

কায ণাবিী উশ্নেখ্ কশ্নরা। 

 

c) How is the Block level Planning Committee constituted? Discuss the role of the District 

Planning Committee in the development administration of West Bengal.                             2+8 

                                           

           ব্লক পক্ষরকল্পো কক্ষমটি গঠে হয় ক্ষকভাশ্নব? পজিমবশ্নের উন্নয়ে প্রশাসশ্নে কেিা পক্ষরকল্পো 

কক্ষমটির ভূক্ষমকা আশ্নিাচো কশ্নরা। 

 

d) Discuss how does the State Government exercise financial control over Gram Panchayats?  10                     

 

পঞ্চাশ্নয়ে গুক্ষির উপর রােয সরকার আক্ষর্থ ণক ক্ষেয়ন্ত্রে ক্ষক ভাশ্নব কশ্নর র্থাশ্নকে ো আশ্নিাচো 

কর ।        

 

   


