B.A. 2nd Semester (Honours) Examination – 2022 (CBCS)
Subject : Political-Science
Paper: CC - 4 (Indian Government and Politics)
Time: 3 Hours

Full Marks: 60
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 পূণমাশ্নের
ণ
ক্ষেশ্নদণ শক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
1. Answer any ten questions from the following:

2 x 10 = 20

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যে য োধ্িো দশটি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও।
(a) Mention the dates and years of adoption and implementation of the Constitution of India.
ভারশ্নে সংক্ষবধাে গৃহীে ও কাযকর
ণ হওয়ার সাি ও োক্ষরখ্গুক্ষি লিখ্।
(b) What are the two important Fundamental duties of a Citizen of India?
একেে ভারেীয় োগক্ষরশ্নকর দুটি গুরুত্বপূণ লমৌক্ষ
ণ
িক কেণবয ক্ষক?
(c) How are the judges of the Supreme Court appointed?
সুক্ষপ্রম লকাশ্নিণ র ক্ষবচারকগে ক্ষকভাশ্নব ক্ষেযুক্ত হে?
(d) Mention two significant functions of the Vice-President of India.
ভারশ্নের উপরাষ্ট্রপক্ষের দুটি উশ্নেখ্শ্নযাগয কাে লিখ্।
(e) What do you mean by ‘ordinance’?
‘অধযাশ্নদশ’ বিশ্নে েু ক্ষম ক্ষক লবাঝ?
(f) What is meant by Dominant Party System in India?
ভারশ্নে আক্ষধপেযকারী দিীয় বযবস্থা বিশ্নে কী লবাঝায়?
(g) Define Money Bill.
অর্থক্ষব
ণ লের সংজ্ঞা দাও।
(h) What is meant by protective discrimination?
সংরিণমূিক ববষময কী?

(i) On which grounds can the President of India be impeached?
ভারশ্নের রাষ্ট্রপক্ষেশ্নক লকাে লকাে কারশ্নণ ইমপিচ্ করা যায়?
(j) Write the names of two committees constituted for electoral reforms in India.
ভারশ্নে ক্ষেবাচেী
ণ
সংস্কাশ্নরর েেয গটিে দুটি কক্ষমটির োম লিখ্।
(k) What is meant by mid-term election?
অন্তবেী
ণ ক্ষেবাচে
ণ
বিশ্নে কী লবাঝায়?
(l) Name two Standing Committees of the Lok Sabha in India.
লিাকসভার দুটি স্থায়ী কক্ষমটির োম কর।
(m) Mention two disadvantages of a Coalition Government.
লোি সরকাশ্নরর দুটি অসুক্ষবধা উশ্নেখ্ কর।
(n) What is meant by Habeas Corpus?
বন্দী প্রেযিীকরণ বিশ্নে কী লবাঝায়?
(o) What are the component parts of Parliament in India?
ভারশ্নে পািাশ্নমন্ট
ণ
গিেকারী অঙ্গগুক্ষি ক্ষক ক্ষক?
2. Answer any four questions from the following:

5 x 4 = 20

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যে য োধ্িো চোরটি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও।
a) Discuss, in brief, the significance of the Preamble of the Constitution of India. In which case, the
Supreme Court declared the Preamble as ‘basic structure’ of the Constitution of India? 4+1=5
ভারেীয় সংক্ষবধাশ্নের প্রস্তাবোর োৎপয সংক্ষেক্ষি
ণ
আশ্নিাচো কর। লকাে্্ মামিায় সুক্ষপ্রম লকািণ
প্রস্তাবোশ্নক ভারেীয় সংক্ষবধাশ্নের 'লমৌি কািাশ্নমা' বশ্নি রায় লদে?
b) Discuss in brief, the functions of the Chief Minister of an Indian state.

5

ভারশ্নের লকাে রাশ্নেযর মুখ্যমন্ত্রীর কাযাবিী
ণ
সংক্ষেক্ষি আশ্নিাচো কর।
c) Mention the major differences between Fundamental Rights and Directive Principles of State
Policy. Are Directive Principles justiciable?
4+1=5
লমৌক্ষিক অক্ষধকার এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেশ্নদণ শমূিক েীক্ষের মশ্নধয প্রধাে পার্থকযগুক্ষ
ণ
ি উশ্নেখ্ কর। ক্ষেশ্নদণ শমূিক
েীক্ষেগুক্ষি ক্ষক ক্ষবচারশ্নযাগয?
d) What are the major features of Indian federation?
ভারেীয় যুক্তরাশ্নষ্ট্রর প্রধাে ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি ক্ষক?

5

e) Mention important functions of the Election Commission in India. Who was the first Chief Election
Commissioner of India?
4+1=5
ভারশ্নে ক্ষেবাচে
ণ কক্ষমশশ্নের গুরুত্বপূণ কায
ণ
াবিী
ণ
উশ্নেখ্ কর।ভারশ্নে প্রর্থম মুখ্য ক্ষেবাচে
ণ কক্ষমশোর লক
ক্ষিশ্নিে ?
f) What do you mean by Judicial Activism in India? Do you think that it is a positive change in India?
Argue your case.
1+4=5
ভারশ্নের ক্ষবচার ক্ষবভাগীয় সক্রিয়ো বিশ্নে কী লবাঝ ? েু ক্ষম ক্ষক মশ্নে কশ্নরা লয এটি ভারশ্নের একটি
ইক্ষেবাচক পক্ষরবেণে ? উত্তশ্নরর স্বপশ্নি যুক্রক্ত দাও।
3. Answer any two questions from the following:

10 x 2 = 20

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যে য োধ্িো দুটি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও।
a) Write a note on the administrative relations between the Union and the States in India. 10
ভারশ্নে লকন্দ্র এবং রােযগুক্ষির মশ্নধয প্রশাসক্ষেক সম্পশ্নকণর উপর একটি আক্ষেোচনো কর।
b) Discuss the main features of the Party System in India.

10

ভারেীয় দিবযবস্থার প্রধাে ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি আশ্নিাচো কর।
c) Write a critical note on the process of amendment of the Indian Constitution.

10

ভারেীয় সংক্ষবধাশ্নের সংশ্নশাধে পদ্ধক্ষের উপর একটি সমাশ্নিাচোমূিক পনবন্ধ লিখ্।
d) Discuss the power and position of the President of India. By whom the President of India is
elected?
8+2=10
ভারশ্নের রাষ্ট্রপক্ষের িমো ও পদমযাদা
ণ আশ্নিাচো কর।ভারশ্নের রাষ্ট্রপক্ষে কাশ্নদর দ্বারা ক্ষেবাক্ষণ চে হে ?

