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

Subject: Political Science 

Paper: GE 2 

(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 words as far as practicable 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক। 
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

1. Answer any ten of the following questions:           10x2=20 
  নিম্ননিনিত যেক োকিো দশটি প্রকের উত্তর দোওঃ  
 
a. What is Constitutionalism? 

   সাংক্ষবধাক্ষনকো ক্ষক? 

b. What is meant by equality before law? 

   আইশ্ননর সমো বিশ্নে কী ববাঝায়? 

c. What is an ordinance? 

    অধযাশ্নদশ ক্ষক? 

d. What is rule of law? 

    আইশ্ননর শাসন কাশ্নক বশ্নি? 

e. What is judicial review? 

    ক্ষবচাক্ষরক পযোশ্নিাচনা ক্ষক? 

f. What do you understand by Writ? 

    বিখ্ দ্বারা েুক্ষম ক্ষক ববাশ্নঝা? 

g. What is collective responsibility? 

  সমক্ষিগে দাক্ষয়ত্ব ক্ষক? 
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h. What do you mean by coalition government? 

  বোট সরকার বিশ্নে েুক্ষম ক্ষক ববাশ্নঝা? 

i. What is mentioned in Article 21A? 

 21A ধারাশ্নে ক্ষক উশ্নেখ্ আশ্নে? 

j. Write about the composition of Lok Sabha. 

  বিাকসভার গঠন সম্পশ্নকে  বিখ্। 

k. Mention briefly Article 29. 

   ভারেীয় সংক্ষবধাশ্ননর 29নং ধারা সংশ্নিশ্নপ উশ্নেখ্ কশ্নরা। 

l. Mention the difference between MLA and MP? 

  এমএিএ এবং এমক্ষপর মশ্নধয পার্থেকয কী? 

m. Write any four subjects mentioned in the concurrent list. 

    যুগ্মোক্ষিকায় উশ্নেক্ষখ্ে বযশ্নকাশ্ননা চারটি ক্ষবষয় উশ্নেখ্ কশ্নরা। 

n. Describe the composition of Indian election commission. 

   ভারেীয় ক্ষনবোচন কক্ষমশশ্ননর গঠন বণেনা কশ্নরা। 

o. Mention the three words added in the preamble of Indian constitution in 1976. 

   1976 সাশ্নি ভারেীয় সংক্ষবধাশ্ননর প্রস্তাবনায় যুক্ত ক্ষেনটি শব্দ উশ্নেখ্ কশ্নরা। 

 

2. Answer any four of the following questions:          4x5=20 
  নিকের যেক োকিো েোরটি প্রকের উত্তর দোওঃ  
 
a. Explain Article 19 of the Indian Constitution. 
   ভারেীয় সংক্ষবধাশ্ননর 19 নং ধারা বযাখ্যা কশ্নরা। 

b. Examine the relationship between Fundamental Rights and Directive Principles of State policy. 

  বমৌক্ষিক অক্ষধকার এবং ক্ষনশ্নদেশমূিক নীক্ষের মশ্নধয সম্পকে  বযাখ্যা কশ্নরা। 

c. Describe the composition of Indian parliament. 
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   ভারেীয় সংসশ্নদর গঠন বণেনা কশ্নরা। 

d. How is the President of Indian Republic elected? 

   ভারেীয় প্রোেশ্নের রাষ্ট্রপক্ষে কীভাশ্নব ক্ষনবোক্ষচে হন? 

e. What are the important functions of Lok Sabha speaker? In which house the no confidence 
motion against the government can be introduced? 

   বিাকসভার ক্ষিকাশ্নরর গুরুত্বপূণে কােগুক্ষি ক্ষক ক্ষক? বকান সভায় সরকাশ্নরর ক্ষবরুশ্নে অনাস্থা প্রস্তাব আনা যায়? 

f. Is preamble part of the Indian constitution? Explain. 

  প্রস্তাবনা ক্ষক ভারেীয় সংক্ষবধাশ্ননর অংশ? বযাখ্যা কশ্নরা। 

 

3. Answer any two of the following questions:         2x10=20 
  নিকের যেক োকিো দটুি প্রকের উত্তর দোওঃ  
 
a. Describe the power and functions of Indian Prime Minister. 
  ভারেীয় প্রধানমেীর িমো ও কাযোবিী বণেনা কশ্নরা। 

b. Why Supreme Court of India is an Apex court? Describe its functions. 

  বকন ভারশ্নের সুক্ষপ্রমশ্নকাটে  একটি সশ্নবোচ্চ আদািে? এর কাযোবিী বণেনা কশ্নরা।  

c. What are the legislative powers of President of India? 

  ভারশ্নের রাষ্ট্রপক্ষের আইন প্রণয়ন িমো ক্ষক ক্ষক? 

d. Discuss how the Writ jurisdiction of high courts is wider than that of the Supreme Court. 

   হাইশ্নকাশ্নটে র বিখ্ োক্ষরর এখ্ক্ষেয়ার সুক্ষপ্রম বকাশ্নটে র বচশ্নয় কীভাশ্নব ক্ষবসৃ্তে ো আশ্নিাচনা কশ্নরা। 

 

 


