
BA Part-III (General) Examination, 2021 

Subject: Political Science 

Paper: IV 

 Time: 2 Hours                                       Full Marks: 50 

The figures in the right hands margin indicate full marks. Candidates are required to give their 

answers in their own words as per practicable. 

দক্ষিন প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূর্ ণমান ক্ষনর্দণশক। পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে 

হর্ব। 

1. Answer any four of the following questions:                 5×4 =20 

   নিম্ননিনিত প্রস্নগুনির যেক োকিো চোরটির উত্তর দোওঃ 

a) Discuss briefly the difference between ‘Secularism’ and ‘Communalism’. 

‘ধম ণক্ষনরর্পিো’ ও ‘সাম্প্রদাক্ষয়কো’-র মর্ধযকার পার্থ ণকয সংর্ির্প আর্িাচনা কর। 

b) Write a short note on ‘Panchsheel’ as a feature of Indian Foreign Policy. 

ভারর্ের ববর্দক্ষশক নীক্ষের একটি ববক্ষশষ্ট্য ্ক্ষহসার্ব ‘পঞ্চশীি’ নীক্ষের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা লিখ্।   

c) Write a short note on ‘Sustainable Development’.  

‘সুস্থায়ী বা দীর্ ণর্ময়াদী উন্নয়ন’ ধারর্াটির ওপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা লিখ্। 

d) Trace out the main problems of execution to the Administrative Reforms in India. 

ভারর্ের প্রশাসক্ষনক সংস্কার রূপায়র্নর পর্র্থ প্রধান সমসযাগুক্ষির্ক ক্ষচক্ষিে কর। 

e) What are the main Aims and Objectives of ‘NPT’? 

‘পারমানক্ষবক অস্ত্র প্রসার লরাধ চুক্তি’ (NPT)-র মূি িিয ও উর্েশয কী ক্ষিি? 

f) Write a short note on the concept of ‘Globalization’.  

‘ক্ষবশ্বায়ন’ ধারর্াটির ওপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা লিখ্। 



 

2. Answer any three of the following questions.   (10 × 3 = 30) 

   নিম্ননিনিত প্রস্নগুনির যেক োকিো নতিটির উত্তর দোওঃ  

a) Discuss the nature and feature of caste-politics in India. 

ভারর্ে োে-রােনীক্ষের প্রকৃক্ষে ও ববক্ষশষ্ট্য্ গুক্ষি আর্িাচনা কর। 

b) Write an essay on the state of women’s empowerment in India today. 

ভারর্ে নারীর িমোয়র্নর বেণমান অবস্থার ওপর একটি ক্ষনবন্ধ রচনা কর। 

c) Discuss the nature and characteristics of environmental movements in India. 

ভারর্ে পক্ষরর্বশ আর্দাির্নর প্রকৃক্ষে ও ববক্ষশষ্ট্সমূহ আর্িাচনা কর। 

d) Point out the problems faced by the ‘SAARC’ as a regional organization of South Asia. 

দক্ষিন এক্ষশয়ার একটি আঞ্চক্ষিক সংস্থা ক্ষহসার্ব ‘সাকণ’ –এর সমসযাগুক্ষির্ক ক্ষচক্ষিে কর। 

e) Discuss the impact of ‘WTO’ on the economy of developing countries like India. 

ভারর্ের নযায় উন্নয়নশীি লদর্শর অর্থ ণনীক্ষের ওপর ক্ষবশ্ব বাক্ষনেয সংস্থার প্রভাব আর্িাচনা কর।                                    

 

 

 


