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B.A. 3rd Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Political Science 

Paper: SEC- 1 

 (Legislative Practices and Procedures)  

Time: 2 Hours                                                                                                  Full Marks: 40 

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 পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 
 

1. Answer any eight of following questions:                                                 8X5 = 40 

 নিম্ননিনিত যে য োনিো আটটট প্রনের উওর দোও: 

                          

a) Identify the major functions of the Pradhan of a Gram Panchayat. 

        পশ্চিমবর্ে গ্রাম পঞ্চার্য়র্ের প্রধার্নর কায ণাবিী সংর্ির্প আর্িাচনা কর্রা। 

b) Write a short note on the role of Estimates Committee of Union Legislature in India. 

          ভারর্ের ককন্দ্রীয় আইনসভার আনুমাক্ষনক বযয়-পরীিা কক্ষমটির ভূক্ষমকার উপর একটি 

সংক্ষিপ্ত িীকা কির্খ্া৷ 

c) What are the utilities of committee system in legislature? 

আইনসভার কক্ষমটি বযবস্হার উপর্যাক্ষিোগুক্ষি কী কী? 

 

d) Differentiate between Public or Government Bill and Private Bill. 

 

        সরকাক্ষর ক্ষবি ও কবসরকাক্ষর ক্ষবর্ির মর্ধয পার্থ ণকয্ আর্িাচনা কর্রা৷ ৷ 

 

e) How do the legislators use the public media?   

            সাংসদরা কীভার্ব িণমাধযমর্ক বযবহার কর্রন?  

f)  What are the compulsory functions of the Municipalities? 

ক্ষমউক্ষনক্ষসপাক্ষিটির আবক্ষশযক কায ণাবিী কী কী? 

g)  Write a short note on the role of Rajya Sabha in passing of Money Bill. 

         অর্থ ণক্ষবি পার্সর কির্এ রােযসভার ভূক্ষমকার উপর সংক্ষিপ্ত িীকা কিখ্৷ 

h)  How does the Indian Parliament review the union budget? 

        ভারর্ের পাি ণার্মণ্ট কীভার্ব ককন্দ্রীয় বার্েি কক পয ণার্িাচনা কর্র? 

i) Briefly discuss the role of public media in educating public regarding different 

legislations passed by the Government. 

        িণমাধযমগুক্ষি ক্ষকভার্ব সরকার্রর দ্বারা অনুর্মাক্ষদে ক্ষবক্ষভন্ন আইন সম্পর্কণ েনিণর্ক 

সর্চেন কর্র ো সংর্ির্প আর্িাচনা কর্রা৷ 



2 
 

j) Write a short note on Gram-Sabha in West Bengal. 

            পশ্চিমবর্ের গ্রাম সভার উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা কির্খ্া৷ 
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(OR) 

B.A 3rd Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject-Political Science 

Paper: SEC-1  

(Electoral Practices and Procedures) 

Time: 2 Hours         Full Marks: 40 

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 পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 
 

1. Answer any eight from the following questions :                                  8X5 = 40 

নিম্ননিনিত যে য োনিো আটটট প্রনের উওর দোও:                          

                

a) Mention four main shortcomings of the Electoral System in India. 

ভারর্ের ক্ষনব ণাচন বযবস্থার চারটি প্রধান সীমাবদ্ধো উর্েখ্ কর্রা ।  

b) Examine the need for reforms in the Electoral system in India. 

ভারর্ের ক্ষনব ণাচন বযবস্থার সংস্কার্রর প্রর্য়ােনীয়ো পয ণার্িাচনা কর্রা ।  

c) Mention any four recommendations made by the Indrajit Gupta committee (1998) on 

Electoral Reforms. 

ক্ষনব ণাচন বযবস্থার সংস্কার সম্পর্কণ ইন্দ্রশ্চেৎ গুপ্ত কক্ষমটির (১৯৯৮) কযর্কার্না চারটি 

সুপাক্ষরশ উর্েখ্ কর্রা ।  

d) Mention the composition of Election Commission in India. 

ভারর্ের ক্ষনব ণাচন কক্ষমশর্নর িঠন বণ ণনা কর্রা । 

e) What do you mean by ‘Electoral Reforms’ `? 

   ক্ষনব ণাচনী সংস্কার বির্ে ক্ষক কবার্ া? 

f) Discuss any five functions of the State Election Commission in India. 

ভারর্ের রােয ক্ষনব ণাচন কক্ষমশনর কযর্কার্না পাাঁচটি কাে উর্েখ্ কর্রা ।  

g) Describe briefly, the major ‘electoral provisions’ in India. 

       ভারর্ের ক্ষনব ণাচন সম্পক্ষকণে গুরুত্বপূণ ণ সাংক্ষবধাক্ষনক ক্ষবধানগুক্ষি সংর্ির্প ক্ষবর্েষণ কর্রা ।  

h) How far is the independence of the Election Commission ensured in the constitution of 

India? 
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   ভারর্ের সংক্ষবধার্ন ক্ষনব ণাচন কক্ষমশর্নর স্বাধীনো কেদরূ সুক্ষনশ্চিে করা হর্য়র্ে ?  

i) Write a short note on the role of the Chief Election Commissioner of India. 

       ভারর্ের মুখ্য ক্ষনব ণাচনী কক্ষমশনার- এর ভূক্ষমকা সম্পর্কণ একটি সংক্ষিপ্ত িীকা কির্খ্া ।  

j) Mention two recommendations of R.R. Trivedi related to electoral reforms (1983). 

   ক্ষনব ণাচনী সংস্কার সম্পক্ষকণে আর. আর. শ্চির্বদীর দুটি সুপাক্ষরশ উর্েখ্ কর্রা ।  

 


