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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2020  

POLITICAL SCIENCE 

PAPER-PLSA-VIII 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

1. Choose the correct alternative from the following:
িনmিলিখত সিঠক িবকlিট েবেছ িনেয় েলেখাঃ 

1×5 = 5

(a) The Chief exponent of the study of Public Administration is 
(i) Woodrow Wilson (ii) Willoughby  (iii) Dwight Waldo (iv) L.D. White 

জন pশাসন শােstর pধান pবkা 
(i) উে া উইলসন  (ii) উইেলািব (iii) য্ইট ওয়ােlা   (iv) এল.িড. েহায়াইট 

(b) The concept of salacracy was presented by 
(i)  E.N. Gladden  (ii) E. Weidner (iii) F.W. Riggs (iv) M. Weber 
 ‘Salacracy’ র ধারণািট উপsাপন কেরন 
(ii) ই.এন. gয্ােডন  (ii) ই. ওেয়ডনার (iii) এফ. ডিbউ. িরগস (iv) এম. ওেয়বার 

(c) The 74th Constitutional Amendment Act was passed in  
(i) 1991  (ii) 1992 (iii) 1993  (iv) 1994 
৭৪তম সংিবধান সংেশাধনী আইন পাশ হয় 
(i) ১৯৯১  (ii) ১৯৯২ (iii) ১৯৯৩  (iv) ১৯৯৪ 

(d) The total members of Estimate Committee are  
(i) 15 (ii) 20 (iii) 25  (iv) 30 
আনুমািনক বয্য় িনধারণ কিমিটর েমাট সদসয্ সংখয্া হল 
(i) ১৫জন (ii) ২০ জন (iii) ২৫জন (iv) ৩০ জন 

(e) JNNURM is associated with 
(i) Rural poverty alleviation  (ii) Urban poverty alleviation 
(iii) Both of these  (iv) None of these 
‘JNNURM’ এই িবষেয়র সে  যুk  
(i) gামীণ দািরdয্ দূরীকরণ  (ii) শহর দািরdয্ দূরীকরণ 
(iii) উভয়  (iv) েকােনািটই নয় 
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2. Answer any five questions from the following within 50 words each:
িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট  pে র উtর pিতিট ৫০ শেbর মেধয্ দাওঃ 

2×5 = 10

(a) Define Public Administration. 
জন pশাসেনর সংjা দাও। 

(b) Point out the important features of Weberian concept of Bureaucracy. 
ওেয়বারীয় আমলাতেntর ধারণার dিট grtপণূ বিশ য্ িচিhত কেরা। 

(c) Define Coordination. 
সমnেয়র সংjা দাও। 

(d) What is transparency? 
scতা কােক বেল? 

(e) How can you distinguish between Government and Governance?
শাসনবয্বsা এবং শাসন pিkয়ার মেধয্ িকভােব পাথকয্ িনণয় করা যায় ? 

(f) What do you mean by ‘POSDCORB’?
‘POSDCORB’ বলেত িক েবােঝা ? 

(g) What are the features of Public Policy?
জননীিতর বিশ য্gিল িক ? 

(h) Mention two important qualities of leadership.
েনtেtর dিট grtপূণ gণাবলী িচিhত/ উেlখ কেরা। 

(i) Point out the composition of Public Accounts Committee.
সরকারী গািণিতক কিমিটর গঠন িচিhত কেরা। 

(j) Define deficit budget. 
ঘাটিত বােজেটর সংjা দাও। 

(k) What is Human Resource Development Management?
মানব সmদ উnয়ন বয্বsাপনা কােক বেল ? 

(l) Mention two functions of UPSC.
UPSC-র dিট কাযাবলীর উেlখ কেরা। 

(m) What is the main function of ‘Lokpal’?
েলাকপােলর pধান কাজ িক ? 

(n) What do you mean by ‘NREGS’?
‘NREGS’ বলেত িক েবােঝা ? 

  
3. Answer any three questions taking from Unit-I to Unit-V 100 words each: 

ইউিনট ১ েথেক ইউিনট ৫ এর মেধয্ েয-েকােনা িতনিট  pে র উtর দাও pিতিট ১০০ শেbর মেধয্ঃ 
5×3 = 15

 Unit-I / ইউিনট-১ 
(a) Explain the significance of the word ‘Public’ in Public Administration. 

জন pশাসেন ‘জন’ কথািটর তাৎপয বয্াখয্া কেরা। 
(b) Write a note on E-governance. 

বdয্িতন শাসন সmেক একিট টীকা েলেখা। 
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 Unit-II / ইউিনট-২  

(c) Write a short note on New Public Administration. 
নয়া জন pশাসন সmেক একিট সংিkp  টীকা েলেখা। 

(d) Elucidate the concept of “Hierarchy”. 
‘‘kেমাc sর-িবনয্াস’’- এর ধারণািট িববতৃ কেরা। 

  

 Unit-III / ইউিনট-৩ 

(e) Explain the significance of Budget in Economy. 
অথনীিতেত বােজেটর grt বয্াখয্া কেরা। 

(f) What are the major functions of Estimates Committee? 

আনুমািনক বয্য় িনধারণ কিমিটর pধান কাজgিল িক ? 
  

 Unit-IV / ইউিনট-৪ 

(g) Write a note on the functions of UPSC. 

েকndীয় রা  kতয্েকর কাযাবলী সmেক একিট টীকা েলেখা। 
(h) Explain the role of District Magistrate as Shavadhipati of Zilla Parisad. 

েজলা পিরষেদর সভািধপিত িহসােব েজলাশাসেকর িমকা বয্াখয্া কেরা। 
  

 Unit-V / ইউিনট-৫ 

(i) Discuss the basic features of 73rd Constitution Amendment Act.  

৭৩তম সংিবধান সংেশাধনী আইেনর মূল বিশ য্gিল আেলাচনা কেরা। 
(j) Write a note on the functions of Lokayukt. 

েলাকায়ুেkর কাযাবলী সmেক একিট টীকা েলেখা। 
  

4.   Answer any two questions taking from Unit-I to Unit-V 300-350 words each: 

ইউিনট ১ েথেক ইউিনট ৫ এর মেধয্ েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাও pিতিট ৩০০-৩৫০ শেbর 
মেধয্ঃ  

10×2 = 20

 Unit-I / ইউিনট-১ 

(a) Discuss the scope and significance of Public Administration. 
জন pশাসেনর িবষয়বst ও pাসি কতা আেলাচনা কেরা। 

(b) Evaluate the effect of Globalisation on Public Administration.  

জন pশাসেন িব ায়েনর pভাব মূলয্ায়ন কেরা। 
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 Unit-II / ইউিনট-২ 

(c) Write a note on Scientific Management theory of Public Administration. 
জন pশাসেন বjািনক বয্বsাপনা তtt সmেক একিট টীকা েলেখা। 

(d) Assess the role of Rensis Likert in developing the concept of Participative 
Management. 

অংশgহণমূলক বয্বsাপনার ধারণা তরীর েkেt েরনিসস িলকােটর িমকার মূলয্ায়ন কেরা। 
  

 Unit-III / ইউিনট-৩ 

(e) Discuss the process of Plan formulation in contemporary India. 
সমসামিয়ক ভারেত পিরকlনা rপায়েনর pিkয়া আেলাচনা কেরা। 

(f) Evaluate the powers and functions of Public Accounts Committee. 
সরকারী গিণিতক কিমিটর kমতা ও কাযাবলীর মূলয্ায়ন কেরা। 

  

 Unit-IV / ইউিনট-৪ 

(g) Evaluate the significance of Human Resource Development Management for 
delivering Public Services. 
জন পিরেষবা pদােন মানব সmদ উnয়ন বয্বsাপনায় pাসি কতার মূলয্ায়ন কেরা। 

(h) Analyse the role of Chief Secretary in state administration. 
রাজয্ pশাসেন মুখয্ সিচেবর িমকা িবে ষণ কেরা। 

  

 Unit-V / ইউিনট-৫ 

(i) Write a note on Self-help group with special reference to West Bengal. 

পি মবে র িবেশষ উদাহরণসহ s-িনভর েগা ী সmেক একিট টীকা েলেখা। 
(j) Discuss the power and position of Lokpal. 

েলাকপােলর kমতা ও পদমযাদা আেলাচনা কেরা। 
 

——×—— 
 


