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1. Answer any five of the following questions:                                 2x5= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাঁচ  ে র উ র দাও। 

 
(a) Define Bill. 

িবেলর সং া দাও ।   
 

(b) What do you mean by the ‘Consolidated Fund of India’? 
‘ভারেতর সি ত তহিবল’ বলেত তুিম িক বাঝ ? 
 

(c) What is an ‘Ordinance’? 
‘অিডন া ’ িক ? 
 

(d) What is short notice based question? 
সংি  িব ি  িভি ক  িক ? 
 

(e) Mention the name of any two Standing Committees of the Lok Sabha. 
লাকসভার য কান দু  ায়ী কিম র নাম উে খ কর । 

 
(f) What do you mean by Budget? 

বােজট বলেত তুিম িক বাঝ ? 
 

(g) What is Guillotine? 
িগেলা ন িক ? 
 

(h) What is No-Confidence Motion?                                              
অনা া াব কােক বেল ? 
 



2.  Answer any four of the following questions:                                                    5x4=20 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার  ে র উ র দাও ।  

 
(a) Write a short note on ‘Zero Hour’. 

‘িজেরা আওয়ার’ স েক এক  সংি  কা লখ | 
 

(b) Point out the major differences between public and private bills. 
সরকাির ও বসরকাির িবেলর মেধ  মূল পাথক েলা উে খ কর | 
 

(c) Briefly discus the composition and functions of the ‘Public Accounts Committee’. 
‘সরকাির গািণিতক কিম ’- এর গঠন ও কাযাবলী সংে েপ বণনা কর | 
 

(d) Mention, in brief, the functions of the subordinate law committee. 
অধ ন আইন সং া  কিম র কাযাবলী সংে েপ আেলাচনা কর | 
 

(e) Write a short note on the ‘Business Advisory Committee’.  
‘কায প িত স িকত পরামশদাতা কিম ’- এর উপর এক  সংি  কা লখ | 
 

(f) How does the demand for grants of the Ministries examine? Explain briefly. 
কান ম েকর আিথক অনুদােনর দাবী িকভােব পযােলাচনা করা হয় ? সংে েপ ব াখ া কর ।  

 

3. Answer any one of the following questions:                                     10x1= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক  ে র উ র দাও । 

(a) Write a note on the procedures for passing the money bill in the Indian Parliament. 
ভারতীয় সংসেদ অথিবল পােশর প িত েলার ওপর এক  কা লখ । 
  

(b) Evaluate the committee system in the Indian Parliament.                                                                                                                            
ভারতীয় সংসেদ কিম  ব ব া র মূল ায়ন কর  | 
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