B.A. 5th Semester (Honours) Examination 2020 (CBCS)
Subject: Political Science
Paper: DSE- 2
(Democracy and Decentralized Governance)
Time: 3 hrs

Full Marks: 60
The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their words as far as practicable
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদে শক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।

1. Answer any six of the following questions:
নিম্ননিনিত যেক োকিো ছয়টি প্রকের উত্তর দোওঃ

6x5=30

a. What are the main objectives that Bretton Woods institutions set out to accomplish?
Bretton Woods প্রক্ষেষ্ঠানগুক্ষির মমৌক্ষিক িিযগুক্ষি কী ক্ষিি?
b. Mention the chief mechanism through which MNCs work as the agencies of global
economy.
বহুোক্ষেক সংস্থাগুক্ষি কীভাশ্নব আন্তেোক্ষেক অর্থেনীক্ষের প্রক্ষেক্ষনক্ষি ক্ষহসাশ্নব কমেপ্রণািী পক্ষরচািনা কশ্নর ো উশ্নেখ্ কশ্নরা।
c. How does the International Monetary Fund (IMF) help in alleviation of poverty?
দাক্ষরদ্র দূরীকরশ্নণ আন্তেোক্ষেক অর্থেভান্ডার কীভাশ্নব সহায়ো কশ্নর?
d. Discuss in brief the chief characteristics of New Social Movement.
নয়া সামাক্ষেক আশ্নদািশ্ননর প্রিান ববক্ষশষ্ট্য গুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কশ্নরা।
e. Discuss in brief the various measures for combating ‘global poverty’.
‘ক্ষবশ্ব দাক্ষরদ্র দূরীকরশ্নণ’ গৃ হীে ক্ষবক্ষভন্ন পদশ্নিপগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কশ্নরা ।
f. Write a short note on evolution of the state system.
রাষ্ট্র বযবস্থার ক্ষববেে ন সম্পশ্নকে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা মিশ্নখ্া।
g.

Write a short note on ‘Sustainable Development’
‘ক্ষস্থক্ষেশীি উন্নয়ন’ সম্পশ্নকে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা মিশ্নখ্া ।

h. Briefly discuss the basic elements of ‘good governance’.
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সু শাসশ্ননর মমৌি উপাদানগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কশ্নরা ।
2. Answer any three questions from the following:
নিম্ননিনিত যে য োকিো নতিটি প্রকের উত্তর দোও:

10x3 = 30

a. Do you think Globalization has made the concept of territorial sovereignty irrelevant?
Justify.
েুক্ষম কী মশ্নন কশ্নরা ময, ক্ষবশ্বায়ন ভূখ্ণ্ডশ্নকক্ষিক সাবেশ্নভৌক্ষমকোর িারণাটিশ্নক অপ্রাসক্ষিক কশ্নর েুশ্নিশ্নি?
যুক্ষি সহকাশ্নর আশ্নিাচনা কশ্নরা।
b. Write a note on functions of World Bank in Global Economy.
ক্ষবশ্ব অর্থেনীক্ষেশ্নে ক্ষবশ্ববযাঙ্ক এর ভূক্ষমকা আশ্নিাচনা কশ্নরা।
c. Can civil society act as a potential resort to the protection of Human Rights in this
globalized era? Justify your view point.
বেে মান ক্ষবশ্বায়শ্ননর সমশ্নয় নাগক্ষরক সমাে কী মানবাক্ষিকার সংরিশ্ননর মিশ্নে একটি ক্ষনভে রশ্নযাগয আশ্রয়স্থি হশ্নয় উঠশ্নে পাশ্নর?
মোমার উত্তশ্নরর পশ্নি যুক্ষি দাও।
d. Discuss the aims and objectives of Sustainable Development Goals.
ক্ষস্থক্ষেশীি উন্নয়শ্ননর িিযগুক্ষির প্রক্ষেটির উশ্নেশয আশ্নিাচনা কশ্নরা।
e. Discuss the role of N.G.O.s in contemporary world.
সমসামক্ষয়ক ক্ষবশ্নশ্ব এন. ক্ষে. ও.-গুক্ষির ভূক্ষমকা আশ্নিাচনা কশ্নরা।
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(OR)
B.A. 5thSemester (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Political Science
Paper – DSE-2
(Understanding Good Governance)
Time: 3 hrs

Full Marks: 60
The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their words as far as practicable
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদে শক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।

1. Answer any six of the following questions:
নিম্ননিনিত যেক োকিো ছয়টি প্রকের উত্তর দোওঃ

6x5=30

(a) Mention the major features of good governance.
সু শাসশ্ননর মুখ্য ববক্ষশষ্ট্গুক্ষির উশ্নেখ্ কশ্নরা।
(b) Identify the steps necessary for achieving green governance.
সবু ে শাসশ্ননর িশ্নিয মপৌৌঁিশ্নে মগশ্নি প্রশ্নয়ােনীয় পদশ্নিপগুক্ষি ক্ষচক্ষিে কশ্নরা।
(c) Point out the benefits of E-governance.
ববদ্যযক্ষেন শাসশ্ননর সু ক্ষবিাগুক্ষির ক্ষনশ্নদে শ কশ্নরা।
(d) What are the advantages of corporate governance?
কশ্নপোশ্নরট শাসশ্ননর সু ক্ষবিাগুক্ষি কী কী?
(e) Identify the three pillars of corporate governance.
কশ্নপোশ্নরট শাসশ্ননর ক্ষেনটি স্তশ্নম্ভর বণেনা কশ্নরা।
(f) Discuss, in brief, some features of green governance.
সবু ে শাসশ্ননর কশ্নয়কটি ববক্ষশষ্ট্ আশ্নিাচনা কশ্নরা।
(g) Describe the two types of E-governance.
ববদ্যযক্ষেন শাসন-এর দ্যটি িরশ্নণর বণেনা কশ্নরা।
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(h) Write a short note on ICI.
ICI এর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা মিখ্।

2. Answer any three of the following questions.
নিম্ননিনিনত যেক োকিো নতিটি প্রকের উত্তর দোওঃ

10x3 = 30

(a) Explain the key elements of corporate governance.
কশ্নপোশ্নরট শাসশ্ননর মুখ্য উপাদানগুক্ষি বযাখ্যা কশ্নরা।
(b) Explain the challenges before E-governance.
ববদ্যযক্ষেন শাসশ্ননর সামশ্নন চযাশ্নিঞ্জগুক্ষি বযাখ্যা কশ্নরা।
(c) Analyze the advantages of democratic governance.
গণোক্ষিক শাসশ্ননর সু ক্ষবিাগুক্ষি ক্ষবশ্নেষণ কশ্নরা।
(d) Discuss the main features of global governance.
মলাবাি শাসশ্ননর মূি ববক্ষশষ্ট্গুক্ষি আশ্নিাচনা কশ্নরা।
(e) Explain how environment and development are related.
পক্ষরশ্নবশ ও উন্নয়ন কীভাশ্নব যুি ো বযাখ্যা কশ্নরা।
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