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B.A. 5th Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Political Science 

Paper: DSE-2 

(Democracy and Decentralized Governance) 

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 প্রশ্নের পূণ ণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

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

    

েীশ্নের প্রেগুক্ষির মশ্নযয থর্থশ্নক থযশ্নকাশ্নো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও।  
 

(a) Point out any five crises of the modern nation state system in the present globalized world. 

বেণমাে ক্ষবশ্বাক্ষয়ে ক্ষবশ্নশ্ব আযুক্ষেক োেীয় রাষ্ট্রবযবস্থার থযশ্নকাশ্নো পা াঁেটি সংকি উশ্নেখ্ কর। 

 

(b) Point out any five impacts of globalization on the state sovereignty.    

রাষ্ট্রীয় সাব ণশ্নভৌক্ষমকোর উপর ক্ষবশ্বায়শ্নণর  থযশ্নকাশ্নো পা াঁেটি প্রভাব উশ্নেখ্ কর। 

 

(c) Write a short note on the concept of decentralized governance.     

ক্ষবশ্নকন্দ্রীভূে শাসেবযবস্থার যারণাটি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিােো কর। 

 

(d) Point out any five important functions of International Monetary Fund (IMF) to promote 

cooperation in international economy.        

আন্তেণাক্ষেক অর্থ ণেীক্ষেশ্নে সহশ্নযাক্ষিো বৃদ্ধির থিশ্নে আন্তেণাক্ষেক অর্থ ণভাণ্ডার (IMF)-এর থযশ্নকাশ্নো 

পা াঁেটি গুরুত্বপূণ ণ কায ণাবিী উশ্নেখ্ কর। 

 

(e) Point out any five major functions performed by World Bank towards the development of 

global economy.           

ক্ষবশ্ব অর্থ ণেীক্ষের উন্নয়শ্নের থিশ্নে ক্ষবশ্ববযাঙ্ক কেৃণক সম্পাক্ষদে থযশ্নকাশ্নো পা াঁেটি গুরুত্বপূণ ণ কাে উশ্নেখ্ 

কর। 

 

(f) Write a short note on  ‘Sustainable Development Goals (SDG’s)’.    

‘সামঞ্জসয পূণ ণ উন্নয়শ্নের িিযসমূহ (SDG’s)’-এর উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা থিখ্।  

 

(g) Point out any five important roles of Non-Governmental Organisations (NGO’s) in the 

present globalized world politics.         

বেণমাে ক্ষবশ্বাক্ষয়ে ক্ষবশ্বরােেীক্ষেশ্নে থবসরকারী স ংিঠেগুক্ষি (NGO’s)-র থযশ্নকাশ্নো পা াঁেটি গুরুত্বপূণ ণ 

ভুক্ষমকা উশ্নেখ্ কর। 

 

(h) Point out any five important functions of Amnesty International as a global civil society 

organization.           
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একটি সব ণেেীে সুশীি সমাশ্নের সংিঠে ক্ষহশ্নসশ্নব অযামশ্নেক্ষি ইন্টারেযাশেযাশ্নির থযশ্নকাশ্নো পা াঁেটি 

গুরুত্বপূণ ণ কাে উশ্নেখ্ কর। 

 

 

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

েীশ্নের প্রেগুক্ষির মশ্নযয থর্থশ্নকথযশ্নকাশ্নো ক্ষেেটি প্রশ্নের উত্তর দাও। 

 

(a) Write a critical note on the evolution of the state system.   

 রাষ্ট্রবযবস্থার ক্ষববেণে সম্পশ্নকণ একটি সমাশ্নিােোমূিক িীকা থিখ্। 

 

(b) Discuss the objectives, principles and functions of World Trade Organisation (WTO).  

ক্ষবশ্ব বাক্ষণেযসংস্থা (WTO)-র ক্ষবক্ষভন্ন উশ্নেশয, েীক্ষে ও কায ণাবক্ষি সম্পশ্নকণ একটি িীকা থিখ্। 

 

(c) Discuss the role of Multi-National Corporations (MNC’s) in global economy.   

ক্ষবশ্ব অর্থ ণেীক্ষেশ্নে বহুোক্ষেক সংস্থাগুক্ষি (MNC’s)-র ভুক্ষমকা সমাশ্নিােোমূিক পয ণাশ্নিােো কর।  

 

(d) Write a note on the various important measures adopted internationally to combat the 

global poverty.            

ক্ষবশ্ব দাক্ষরদ্র দরূীকরশ্নণর উশ্নেশ্নশয আন্তেণাক্ষেক স্তশ্নর িৃহীে ক্ষবক্ষভন্ন প্রশ্নয়ােেীয় বযবস্থা সম্পশ্নকণ একটি 

িীকা থিখ্। 

 

(e) Discuss the main attributes of new social movements organised in the contemporary 

world.  

সাম্প্রক্ষেক সমশ্নয় সমগ্র ক্ষবশ্নশ্ব সংিটঠে েয়া-সামাদ্ধেক আশ্নদািে সমূশ্নহর প্রযাে ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি 

আশ্নিােো কর।  

 

 

________________ 
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Or 

B.A. 5th Semester (Honours) Examination-2021 (CBCS) 

 Subject- Political Science 

Paper- DSE-2 

(Understanding Good Governance) 

 

Time- 3 hours                                                                                 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 practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক । 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থা সম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব । 

 

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

েীশ্নের প্রেগুক্ষির মশ্নযয থর্থশ্নক থযশ্নকাশ্নো ছয়টি  প্রশ্নের উত্তর দাও।  
 

a) Define the concept of sustainable development. 

স্থায়ী / টেক সই উন্নয়শ্ননর ধারণার সংজ্ঞা দাও ।  

b) Write a short note on the idea of E- governance 

ববদযযক্ষেন শাসশ্ননর ধারনাটের উপর একটে সংক্ষিপ্ত ক্ষনবন্ধ টিখ্ । 

c) Point out any two challenges of good governance ? 

সযশাসশ্ননর টয টকান দযটে চ্যাশ্নিঞ্জ গুক্ষি আশ্নিাচ্না কর । 

d) What is environmental ethics? 

পক্ষরশ্নবশ বনক্ষেকো কাশ্নক বশ্নি?  

e) Discuss, in brief, the idea of Corporate Social Responsibility 

কশ্নপ োশ্নরে সামাজেক দাক্ষয়শ্নের ধারনাটে সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচ্না কর । 

f) What are the limitations of E- Governance 

ববদযযক্ষেন শাসশ্ননর সীমাবদ্ধো গুক্ষি ক্ষক ক্ষক ?  

g) What is participatory governance? 

অংশ-গ্রহণ মূিক শাসন কাশ্নক বশ্নি? 

h) Discuss, in brief, the features of global governance. 

ক্ষবশ্ব শাসশ্ননর ববক্ষশষ্ট্য গুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচ্না কর ।  
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2. Answer any three from the following questions                                                 10x3= 30 

েীশ্নের প্রেগুক্ষির মশ্নযয থর্থশ্নক থযশ্নকাশ্নো ক্ষেেটি প্রশ্নের উত্তর দাও।  
 

a) Discuss critically the concept of good governance. 

   সযশাসশ্ননর ধারনাটে সমাশ্নিাচ্নাসহ আশ্নিাচ্না কর । 

b) Explain the steps necessary for green governance. 

সবযে শাসশ্ননর েনয প্রশ্নয়ােনীয় পদশ্নিপ গুক্ষি আশ্নিাচ্না কর । 

c) Examine the basic tenets of corporate governance. 

কশ্নপ োশ্নরে শাসন বযবস্থার মিূ ববক্ষশষ্ট্য গুক্ষি বযাখ্যা কর ।  

d) Analyse the advantages of democratic governance.  

গণোক্ষিক শাসশ্ননর সযক্ষবধাগুক্ষি বযাখ্যা কর ।  

e) Discuss the relationship between environment and development. 

পক্ষরশ্নবশ ও উন্নয়শ্ননর মশ্নধয সম্পকে আশ্নিাচ্না কর । 

  


