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The figures in the right hand side margin indicate full marks.  

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

দি ন া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 
 

1. Answer any five of the following questions:                                             2×5= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাচঁ ট ে র উ র দাও।  

a) What do you mean by ‘Public Interest Litigation’? 

 ‘জন াথবাহী মামলা ̓ বলেত তিম িক বাঝ?  

b) How many tiers are found in the rural local self-governance in India?  

ভারেত ামীণ ানীয় ায় -শাসন য়ায় কত েলা র ল  করা যায় ?  

c) What does SEBI stand for? 

SEBI- এর পেুরা কথা ট কী?  

d) What is ‘lobbying’?  

 ‘লিবং ̓ কী?  

e) What is meant by mal-governance? 

অপশাসন বলেত কী বাঝায়?  

f) What is ‘Fifth Estate’? 

‘Fifth Estate’ বা ‘প ম  ̓ বলেত কী বাঝায়?  

g) What do you mean by ‘liberalisation’?  

উদারীকরন বলেত তিম কী বাঝ?  

h) Write the full form of INTUC. 



INTUC- এর পেুরা কথা ট লখ।  

 

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

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

a) Do you think that, judicial activism is a positive development? Give reason for your answer. 

তিম িক মেন কর য , িবচারিবভাগীয় অিতস য়তা এক ট ইিতবাচক য়া? তামার উ েরর সপে  যু  
দাও।  

b) Identify the major criticisms of the New Economic Policy, 1991. 

ভারেত ১৯৯১ সােল গৃহীত নয়া অথৈনিতক নীিতর িব ে  য সমােলাচনা েলা করা হয় স েলােক িচি ত কর।  

c) Discuss, in brief, the political significance of popular culture. 

জনি য় সং ৃ িতর রাজৈনিতক তাৎপয সংে েপ আেলাচনা কর।  

d) Analyse, in brief, the role of e-governance during recent pandemic period. 

 সা িতক অিতমািরর সমেয় ই-গভন া  য়ার ভূিমকা সংে েপ িবে ষণ কর।  

e) Write a short note on the role of Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) as a regulatory body 
in India. 

িনয় ক সং া িহেসেব ভারেত Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)- এর ভিমকা স েক এক ট 
সংি  ট কা লখ।  

f) Briefly discuss the various dependent and independent variables that influence the voting                                        
behaviour in India.  

ভারেত ভাটদাতােদর িনবাচনী আচরণেক ভািবত কের এমন বশ িকছ াধীন ও িনভরশীল উপাদানসমূহ 
স েক সংে েপ আেলাচনা কর।     

 

 

3. Answer any one of the following questions:                                             10×1= 10 

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

a) What do you mean by good governance and spell out its basic elements. 

সুশাসন বলেত তিম কী বাঝ এবং এর মূল উপাদান েলা লখ।   

b) Critically analyse India’s journey from planned economy to neoliberal economy. 

পিরক নামািফক অথনীিত থেক নয়া উদারনীিতবাদী অথনীিতেত ভারেতর উ রেণর য়া ট সমােলাচনা 
সহকাের িবে ষণ কর।   
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