
B.A. Semester VI (Honours) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Political Science 

Paper- DSE-3 

(Public Policy: Concept and Implications in India) 

Time: 3 hrs            Full Marks: 60 

 

The figures in the margin indicate full marks. 

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

দক্ষিণপ্রান্তস্থসংখ্যাগুক্ষিপ্রশ্নেরমানক্ষনশ্নদেশক। 

পরীিার্থীশ্নদরযর্থাসম্ভবক্ষনশ্নেরভাষায়উত্তরক্ষদশ্নেহশ্নব। 

 

1. Answer any six of the following questions:                                                                5x6=30 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির যে য োনিো ছয়টির উত্তর দোওঃ  

 

a) Define Public Policy. 

েননীক্ষের সংজ্ঞা দাও 

b) Write a brief note on the impact of economic constraints on public policy formulation. 

েননীক্ষে ক্ষনর্ োরশ্নণ অর্থ েননক্ষেক প্রক্ষেবন্ধক োর প্রভাব সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কর। 

c) What are the objectives of Public Policy? 

েননীক্ষের উশ্নেশযগুশ্নিা ক্ষক ক্ষক?  

d) Write a short note on the role of interest groups in the making of public policy. 

েননীক্ষে প্রণয়শ্নন স্বার্থ ে- গ াষ্ঠীর ভূক্ষমকা সংক্ষিপ্তাকাশ্নর উশ্নেখ্ কর। 

e) Enumerate, in brief, different social welfare policies in India since independence. 

স্বার্ীন ভারশ্নের সামাজেক উন্নয়নমূিক েননীক্ষেগুশ্নিা সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কর। 

f) Write a short note on Right to Education. 

ক্ষশিার অক্ষর্কাশ্নরর উপর একটি িীকা গিখ্। 



g) Enumerate, in brief, neo-economic policies in India. 

ভারশ্নের নয়া- অর্থ েননক্ষেক নীক্ষের উপর একটি সংক্ষিপ্ত আশ্নিাচনা কর। 

h) Discuss in brief the role of Sarva Shiksha Abhiyan in mass literacy. 

 ণসািরো প্রসাশ্নর সব েক্ষশিা অক্ষভযাশ্ননর ভূক্ষমকা আশ্নিাচনা কর। 

 

2. Answer any three of the following questions:                                                           10x3 = 30 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির যে য োনিো নতিটির উত্তর দোওঃ 

 

a) Analyse the characteristics of Public Policy. 

েননীক্ষের ববক্ষশষ্ট্যগুশ্নিা আশ্নিাচনা কর। 

b) Discuss the public policy making process in India. 

ভারশ্নে েননীক্ষে প্রণয়ন প্রজিয়াটি আশ্নিাচনা কর। 

c) Explain the basic features of Nehruvian policy of development in India. 

গনশ্নহরুর উন্নয়নমূিক নীক্ষের গমৌক্ষিক ববক্ষশষ্ট্য আশ্নিাচনা কর। 

d) Discuss the aims and objectives of National Rural Health Mission in India. 

ভারশ্নের োেীয় গ্রামীণ স্বাস্থয ক্ষমশশ্ননর উশ্নেশয ও িিযসমূহ আশ্নিাচনা কর। 

e) Discuss the Public Education Policy in India since independence. 

স্বার্ীশ্ননাত্তর ভারেবশ্নষ ের  ণ-ক্ষশিানীক্ষে আশ্নিাচনা কর ।  

 

 

 

 

 

 



Or 

 

B.A. Semester VI (Honours) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Political Science 

Paper- DSE-3 

(Local Government in West Bengal) 

 

Time: 3 hrs   Full Marks: 60 

 

The figures in the margin indicate full marks. 

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

দক্ষিণপ্রান্তস্থসংখ্যাগুক্ষিপ্রশ্নেরমানক্ষনশ্নদেশক। 

পরীিার্থীশ্নদরযর্থাসম্ভবক্ষনশ্নেরভাষায়উত্তরক্ষদশ্নেহশ্নব। 

1. Answer any six of the following questions:                                                          5×6=30 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির যে য োনিো ছয়টির উত্তর দোওঃ  

 

a) Evaluate the role of the Sabhapati of a Panchayat Samiti in village development. 

গ্রামীণ উন্নয়শ্নন একটি পঞ্চাশ্নয়ে সক্ষমক্ষের সভাপক্ষের ভূক্ষমকা মূিযায়ন কর। 

b) Do you think that grants and aids of Central and State governments to the Gram Panchayats are 

sufficient enough for rural development in West Bengal? Give reasons for your answer.  

েুক্ষম ক্ষক মশ্নন কর পজিমবশ্নে গকন্দ্রীয় ও রােয সরকাশ্নরর আক্ষর্থ েক বরাে ও সাহাযয গ্রাম পঞ্চাশ্নয়শ্নের 

গ্রামীণ উন্নয়নমূিক কাশ্নের  েনয যশ্নর্থষ্ট্? গোমার উত্তশ্নরর সপশ্নি যুজি দাও। 

c) Discuss the nature and features of urban local government in West Bengal.  

পজিমবাংিায় শহুশ্নর স্থানীয় সরকাশ্নরর প্রকৃক্ষে এবং ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি আশ্নিাচনা কর। 

d) Write a note on Municipal Administration in West Bengal with reference to the West Bengal 

MunicipalAct-1993.  

পজিমবে ক্ষমউক্ষনক্ষসপাি আইন-1993 প্রসশ্নে পজিমবশ্নের গপৌরপ্রশাসশ্ননর উপর একটি প্রবন্ধ গিখ্। 

e) Evaluate the role of the Sabhadhipati in West Bengal highlighting his relation with District Magistrate.  



পজিমবশ্নে গেিাশাসশ্নকর সশ্নে সম্পশ্নকের উপর আশ্নিাকপাে কশ্নর সভাক্ষর্পক্ষের ভূক্ষমকার মূিযায়ন 

কর। 

f) Distinguish between ‘Municipality’ and ‘Corporation’ as institution of local self government.  

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসশ্ননর প্রক্ষেষ্ঠান ক্ষহশ্নসশ্নব পুরসভা ও পুরক্ষন শ্নমর মশ্নর্য পার্থ েকয ক্ষনরূপণ কর। 

g) Discuss briefly the functions of Zilla Parishad in West Bengal. 

পজিমবশ্নের গেিাপক্ষরষশ্নদর কায োবিী সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কর। 

h) Discuss the composition of a Municipality in West Bengal. 

পজিমবশ্নে একটি গপৌরসভার  ঠন আশ্নিাচনা কর। 

 

2. Answer any three of the following questions:                                                         10x3 = 30  

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির যে য োনিো নতিটির উত্তর দোওঃ  

 

a) Write a critical note on District Administration in West Bengal. 

পজিমবশ্নের গেিাপ্রশাসশ্ননর একটি সমাশ্নিাচনামূিক আশ্নিাচনা কর ।  

b) How is the local self government playing its important role in the process of women empowerment? 

স্থানীয় স্বায়ত্বশাক্ষসে সরকার ক্ষকভাশ্নব মক্ষহিাশ্নদর িমোয়ন প্রজিয়ায় গুরুত্বপূণ ে ভূক্ষমকা পািন করশ্নে? 

   c) Do you really think that local self government is sufficient enough for the empowerment of SCs and 

STs in West Bengal? Give reasons for your answer. 

েুক্ষম ক্ষক মশ্নন কর গয পজিমবশ্নে েপক্ষশক্ষিোক্ষে ও উপোক্ষেভুি েনসম্প্রদাশ্নয়র িমোয়শ্নন স্থানীয় 

সরকারগুক্ষি যশ্নর্থষ্ট্? গোমার উত্তশ্নরর সপশ্নি যুজি দাও। 

   d) Do you think that State government has its financial control over local self government in West 

Bengal? Give reasons for your answer. 

েুক্ষম ক্ষক মশ্নন কর স্থানীয় স্বায়ত্বশাক্ষসে সরকারগুক্ষির উপর রােযসরকাশ্নরর আক্ষর্থ েক ক্ষনয়ন্ত্রণ আশ্নে? 

গোমার উত্তশ্নরর সপশ্নি যুজি দাও। 

  e) Discuss, in details, the functions of the standing committees of the Zilla Parishad? 

গেিা পক্ষরষশ্নদর স্থায়ী কক্ষমটিগুক্ষির ভূক্ষমকা ক্ষবশশ্নদ উশ্নেখ্ কর।  


