
B.A. Semester-VI (General) Examination, 2021(CBCS) 

Subject: Political Science 

Paper: DSE-1B 

(Public Policy: Concept and Implications in India) 

Time: 3 Hours                               Full Marks: 60 

 

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 ণমানের ক্ষেনদণশক। 

পরীিার্থীনদর যর্থাসম্ভব ক্ষেনের ভাষায় উত্তর ক্ষদনে হনব৷ 

 

1. Answer any six of the following questions:                                                   5x6=30                                                                                              

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির যে য োি ছয়টির উত্তর দোওঃ 

 

a) Point out the basic elements of Public Policy. 

েেেীক্ষের প্রধাে উপাদােগুক্ষি ক্ষেনদণশ কর৷ 

 

b) Write a short note on the relationship between Politics and Public Policy. 

রােেীক্ষে ও েেেীক্ষের মনধয সম্পকণ ক্ষেনদণশ কর৷ 

 

c) Mention any four points which could improve the process of implementation public 

policy in India. 

ভারনে েেেীক্ষে রূপায়ণ প্রক্রিয়ানক উন্নে করনে পানর এমে চারটি ক্ষবষয় উনেখ্ কর৷ 

 

d) What are the major problems of Public Policy making in India? 

ভারনের েেেীক্ষে রূপায়নণ প্রধাে সমসযাগুক্ষি কী কী ?  

 

e) Would you support the effort of Privatization of School education? Give reasons in 

support of your answer.  



েুক্ষম ক্ষক ক্ষবদযািয় ক্ষশিার ববসরকাক্ষরকরণ প্রনচষ্টার পনি? বোমার উত্তনরর সপনি যুক্রি 

দাও৷ 

 

f) Point out the constraints of Socio-Cultural factors of Public Policy. 

েেেীক্ষের সামাক্রেক-সংসৃ্কক্ষে উপাদােগুক্ষির সীমাবদ্ধো উনেখ্ কর৷ 

 

g) What were the main objectives of Indian National Health Policy of 1983? 

১৯৮৩ সানির ভারেীয় োেীয় স্বাস্থযেীক্ষের মূি উনেশযগুক্ষি ক্ষক ক্ষক? 

 

h) What are the main goals of the National Rural Health Mission? 

োেীয় গ্রামীণ স্বাস্থযক্ষমশনের প্রধাে িিযগুক্ষি কী কী? 

 

 

2. Answer any three of the following questions:                                                 10x3=30                                                                                            

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির যেক োি নতিটির উত্তর দোওঃ 

 

a) Explain the role of Policy Implementation Agencies in India. 

ভারনে েীক্ষে-রুপায়েকারী সংস্থাগুক্ষির ভূক্ষমকা বযাখ্যা কর৷ 

 

b) Discuss the importance of Public Policy. 

েেেীক্ষের গুরুত্ব আনিাচো কর৷ 

 

c) “Mass media can play a creative and constructive role in the formulation of public'' - Discuss 

the given statement. 

“েেেীক্ষে ক্ষেধ ণারনণর বিনে গণমাধযম সৃটষ্টমূিক ও গঠেমূিক ভূক্ষমকা পািে করনে পানর” 

– বিবযটি আনিাচো কর৷ 

 

d) How does Sarva Siksha Abhijan work for achievement of universalization of elementary 

education in India? 



ভারনের বুক্ষেয়াক্ষদ ক্ষশিার সব ণেেীে করনণর িিযপূরনণ সব ণক্ষশিা অক্ষভযাে কী ভানব কাে 

করনে? 

 

e) Give of critical account of the major welfare based public policy initiated by the 

Government of India since Independence. 

স্বাধীনোত্তর ভারনে অেুটিে গুরুত্বপূণ ণ েেকিযাণমূিক েেেীক্ষের সমানিাচোমূিক 

পয ণানিাচো কর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OR 

B.A. Semester –VI (General) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Political Science 

Paper- DSE-1B  

(Understanding Globalization) 

Time: 3 hrs          Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to write their answers in their own words as far as possible. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রনের পূণ ণমানের ক্ষেনদণশক। 

পরীিার্থীনদর যর্থাসম্ভব ক্ষেনের ভাষায় উত্তর ক্ষদনে হনব। 

 

1.  Answer any six of the following questions:                                                              5×6 = 30 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মকযে যে য োকিো ছয়টির উত্তর দোও: 

 

a) Write a short note on Globalization. 

ক্ষবশ্বায়নের ধারণাটি সংনিনপ আনিাচো কর। 

b) Do you think that globalization is merely a process of westernization? 

েুক্ষম ক্ষক মনে কর ক্ষবশ্বায়ে মূিেঃ পাশ্চাত্তযকরনের একটি প্রক্রিয়া? 

c) Point out the positive impact of globalization on Indian economy. 

ভারনের অর্থ ণেীক্ষের উপর ক্ষবশ্বায়নের ইক্ষেবাচক প্রভাব আনিাচো কর। 

d) What is meant by localization? 



স্থােীয়করণ বিনে ক্ষক ববাঝ ? 

e) Write a short note on terrorism? 

সন্ত্রাসবানদর উপর একটি সংক্ষিপ্ত আনিাচো কর। 

f) What do you mean by ‘Hybrid-culture’? 

সংকর সংসৃ্কক্ষে বিনে ক্ষক ববাঝায়?  

g) How do you distinguish between social globalization and political globalization? 

েুক্ষম ক্ষকভানব সামাক্রেক ও রােনেক্ষেক ক্ষবশ্বায়নের মনধয পার্থ ণকয করনব?  

h)  Write a short note on New International World Order. 

েয়া-ক্ষবশ্ববযবস্থার উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা বিখ্। 

 

2. Answer any three of the following questions:              10×3=30 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মকযে যে য োি নতিটির উত্তর দোও: 

 

a) Describe some pros and cons of globalization. 

ক্ষবশ্বায়নের সুক্ষবধা ও অসুক্ষবধাগুক্ষি বণ ণো কর। 

b) What are the impacts of liberalization and globalization in reducing poverty in India? 

ভারনে দাক্ষরদ্র্য দরূীকরনণ উদারীকরণ এবং ক্ষবশ্বায়নের প্রভাবগুক্ষি ক্ষক ক্ষক? 

c) Explain some changes happened in Indian economy since globalization. 

ক্ষবশ্বায়নের সময় বর্থনক ভারেীয় অর্থ ণেীক্ষেনে বয সব পক্ষরবেণে ঘনিনে বসগুক্ষি বযাখ্যা কর। 

d) Do you think globalization is a facilitator of terrorism? Give reasons to your answer. 

েুক্ষম ক্ষক মনে কর ক্ষবশ্বায়ে সন্ত্রাসবানদর প্রসানর সুক্ষবধা প্রদােকারী? উত্তনরর সপনি যুক্রি দাও। 



e) Why does globalization result in cultural erosion in some parts of the world? -Explain it. 

পৃক্ষর্থবীর ক্ষবক্ষভন্ন বদনশ সাংসৃ্কক্ষেক অবিনয়র েেয ক্ষবশ্বায়ে দায়ী বকে? বযাখ্যাকর। 

 


