B.A. 4th Semester (General) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: Political-Science
Paper: CCID/GE - 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 পূ ণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
1. Answer any ten questions from the following:
নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যেধ্ োধ্িো দশটি প্রধ্শ্নর উত্তর দোওঃ

2x10 = 20

(a) Who was the chairman of the Drafting Committee of the Constituent
Assembly?
গণপক্ষরষশ্নদর খ্সডা কক্ষমটির সভাপক্ষে কক ক্ষিশ্নিে?
(b) Mention any two principles proclaimed in the Preamble to the Constitution of
India.
ভারেীয় সংক্ষবধাশ্নের প্রস্তাবোয় ক াক্ষষে কযশ্নকাশ্নো দুটি েীক্ষের উশ্নেখ্ কর।
(c) What is meant by 'Quo-Warranto'?
‘অক্ষধকার-পৃ চ্ছা’ বিশ্নে কী কবাঝায়?
(d) What do you mean by secularism?
ধমণক্ষেরশ্নপিো বিশ্নে কী কবাঝায়?
(e) What is meant by positive discrimination?
ইক্ষেবাচক ববষময বিশ্নে কী কবাঝায়?
(f) What is 'advisory jurisdiction' of the Supreme Court?
সু ক্ষপ্রমশ্নকাশ্নটণর ‘পরামশণদাে এিাকা’ কী?
(g) What do you mean by 'ordinance'?
‘অধযাশ্নদশ’ বিশ্নে েুক্ষম ক্ষক কবাঝ?

(h) Mention any two taxes which are distributed between the union and the states.
ককন্দ্র ও রাশ্নেযর মশ্নধয বন্টেশ্নযাগয কযশ্নকাশ্নো দুটি কশ্নরর উশ্নেখ্ কর।
(i) Mention any two items included in the union list.
ককন্দ্রীয় োক্ষিকায় অন্তভুণক্ত কযশ্নকাশ্নো দুটি ক্ষবষয় উশ্নেখ্ কর।
(j) How can the Chief Election Commissioner be removed?
মুখ্য ক্ষেবণাচে কক্ষমশোর ক্ষক ভাশ্নব অপসাক্ষরে হশ্নে পাশ্নরে?
(k) What is meant by Fundamental Rights?
কমৌক্ষিক অক্ষধকার বিশ্নে কী কবাঝায়?
(l) What is meant by mid-term election?
মধয-অন্তবণেী ক্ষেবণাচে বিশ্নে কী কবাঝায়?
(m) Mention any two qualifications for being elected as the President of India.
ভারশ্নের রাষ্ট্রপক্ষে ক্ষেবণাক্ষচে হওয়ার েেয কযশ্নকাশ্নো দুটি কযাগযোর উশ্নেখ্ কর।
(n) What is meant by dominant party system in India?
ভারশ্নে আক্ষধপেযকারী দিবযবস্থা বিশ্নে কী কবাঝায়?
(o) Write the names of two committees constituted for electoral reforms in India.
ভারশ্নে ক্ষেবণাচেী সংস্কাশ্নরর েেয গঠিে দুটি কক্ষমটির োম কিখ্।

2. Answer any four questions from the following:
নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যেধ্ োধ্িো চোরটি প্রধ্শ্নর উত্তর দোওঃ

5x4 = 20

(a) Mention four characteristic features of the Party System in India. Name any one
national party.
4+1
ভারশ্নের রােনেক্ষেক দিবযবস্থার চারটি চাক্ষরক্ষিক ববক্ষশষ্ট্য উশ্নেখ্ কর। একটি োেীয় দশ্নির োম কর।
(b) Discuss, in brief, the significance of the Directive Principles of State Policy.

5

রাষ্ট্র পক্ষরচািোর ক্ষেশ্নদণ শমূিক েীক্ষেগুক্ষির োৎপযণ সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর।

(c) Discuss, in brief, the Right to Constitutional Remedies as guaranteed in the Indian
Constitution. Is 'Right to Work' a fundamental right?
4+1

ভারেীয় সংক্ষবধাশ্নে উক্ষেক্ষখ্ে শাসেোক্ষিক প্রক্ষেক্ষবধাশ্নের অক্ষধকারটি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর। ‘কশ্নমণর অক্ষধকার’টি ক্ষক
কমৌক্ষিক অক্ষধকার?
(d) Discuss briefly, the discretionary powers of the Governor of any state. Who
appoints the Governor of a state?
4+1
ককাে রাশ্নেযর রােযপাশ্নির স্বক্ষবশ্নবচো প্রসূ ে িমোগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর। কক রােযপািশ্নক ক্ষেশ্নয়াগ কশ্নরে?
(e) What are the important functions of the Speaker of the 'Lok Sabha'?

5

ভারশ্নের কিাকসভার 'ক্ষিকার' এর গুরুত্বপূ ণণ কােগুক্ষি ক্ষক ক্ষক?
(f) Give a brief outline of the electoral reforms in India. Who was the first Chief
Election Commissioner of India?
4+1
ভারশ্নে ক্ষেবণাচেী সংস্কার সম্পশ্নকণ সংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ দাও। ভারশ্নে প্রর্থম মুখ্য ক্ষেবণাচে কক্ষমশোর কক ক্ষিশ্নিে?

3. Answer any two questions from the following:
নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যেধ্ োধ্িো দুটি প্রধ্শ্নর উত্তর দোওঃ

10x2 = 20

(a) Discuss the nature and extent of the Right to Equality as guaranteed by Article 14
of the Constitution of India. Mention any two limitations on the enjoyment of the
Right to Equality.
8+2
ভারশ্নের সংক্ষবধাশ্নের 14 েং ধারায় প্রদত্ত সাশ্নমযর অক্ষধকাশ্নরর প্রকৃক্ষে ও বযাক্ষপ্ত আশ্নিাচো কর। সাশ্নমযর অক্ষধকার কভাশ্নগর
কিশ্নি দুটি সীমাবদ্ধোর উশ্নেখ্ কর।

(b) Discuss the distribution of financial powers between the centre and the states in
India. What is meant by 'Grants-in-Aid'?
8+2
ভারশ্নে ককন্দ্র ও রাশ্নেযর মশ্নধয অর্থণনেক্ষেক িমো বন্টশ্নের রূপশ্নরখ্াটি আশ্নিাচো কর। 'আক্ষর্থক
ণ অেু দাে' বিশ্নে কী
কবাঝায়?
(c) Explain the functions of the Prime minister of India. Who was the first Prime
minister of India?
8+2
ভারশ্নের প্রধােমিীর কাযণাবিীসমূহ বযাখ্যা কর। ভারশ্নের প্রর্থম প্রধােমিী কক ক্ষিশ্নিে?
(d) Mention important functions of the Election Commission of India. What is the
composition of Election Commission?
8+2
ভারশ্নের ক্ষেবণাচে কক্ষমশশ্নের গুরুত্বপূ ণণ কাযণাবিী উশ্নেখ্ কর। ক্ষেবণাচে কক্ষমশশ্নের গঠে ক্ষকরূপ?

