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                                                                Module-1 

1. Write short notes on any two (each within 100 words) 

(অনধিক ১০০ শব্দের মব্দিে ধনম্নধিধিত যে যকোন দটুি ধিষব্দের উপর টীকো ধিি) 2x10=20 

 

1)  Role of the Constituent Assembly.  

(গণপধরষব্দদর ভূধমকো।) 

2) Write the basic characteristics of India Federalism. 

(ভোরব্দতর েুক্তরোষ্ট্রীে িেিস্থোর মিূ বিধশষ্ট্েগুধি ধিি।) 

3) Write the Emergency Powers of Indian President. 

(ভোরব্দতর রোষ্ট্রপধতর জরুধর অিস্থো সংক্রোন্ত ক্ষমতোগুধি ধিি।) 
4) Meaning of Judicial activism.  

(ধিচোর ধিভোগীে সধক্রেতোর অর্থ।) 

 

2.  Write any one question from the following. 

(ধনম্নধিধিত যে যকোন একটি প্রব্দের উত্তর দোও।):    1x30=30 

a) Discuss the power and functions of chief Minister in West Bengal. (পধিমিব্দের 

মিুেমন্ত্রীর ক্ষমতো ও কোেথোিিী আব্দিোচনো কর।)   30 

b) Explain the Constitutional Amendment procedure in India. (ভোরব্দতর সংধিিোন 

সংব্দশোিন পদ্ধধত িেোিেো কর।)                           30 

c) Discuss the administrative Relations between Union and States. (যকন্দ্র ও রোব্দজের 

মব্দিে প্রশোসধনক সম্পকথ  আব্দিোচনো কর।)         30 

d)  Explain the composition and functions Supreme Court in India. (ভোরব্দতর সুধপ্রম 

যকোব্দটথ র গঠন ও কোেথোিিী িেোিেো কর।)           30 

 

 

 
                                                                   Module-2 



3. short notes on any two (each within 100 words)  

(অনধিক ১০০ শব্দের মব্দিে ধনম্নধিধিত যে যকোন দটুি ধিষব্দের উপর টীকো ধিি): 2x10=20 

 

a) What is party system? 

(দি িেিস্থো কোব্দক িব্দি?) 

b) What do you mean by Coalition Politics? 

(যজোট সরকোর িিব্দত ধক যিোঝ?) 

c) New Social Movements. 

(নেো-সোমোধজক আব্দদোিন।) 

d) Language Politics in India. 

(ভোরব্দত ভোষো রোজনীধত।) 

 

4. Write any one question from the following. 

(ধনম্নধিধিত যে যকোন একটি প্রব্দের উত্তর দোও।):    1x30=30  

a) Discuss the nature of Indian Coalition Politics since 1990s. (১৯৯০ সোি যর্ব্দক 

ভোরতীে যজোট রোজনীধতর প্রকৃধত আব্দিোচনো কর।)         30 

b) Explain the impact of Regionalism in Indian politics. (ভোরতীে রোজনীধতব্দত 

আঞ্চধিকতোিোব্দদর প্রভোি িেোিেো কর।)                     30 

c) Analyses the role of peasants in Indian politics.(ভোরতীে রোজনীধতব্দত কৃষকব্দদর 

ভূধমকো ধিব্দেষণ কর।)                                          30 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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