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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) Who was the chairman of the ‘Drafting Committee’ of the Constituent Assembly of India 
and when was it constituted? 

ভারেতর গণ পিরষেদর খসড়া কিম টর চয়ারম ান ক িছেলন এবং কত সােল গণপিরষদ গ ঠত 
হেয়িছল?  

b)  What is meant by the term ‘Habeas Corpus’? 

‘ব ী ত ীকরণ’ বলেত িক বাঝায়?  

c)  Who wrote the book Caste in Modern India and in which year it was published? 

Caste in Modern India- ট ক িলেখেছন এবং কত সােল এ ট কািশত হয়? 

d) On which dates Constitution of India was adopted and started to function respectively? 

কত তািরেখ ভারেতর সংিবধান যথা েম গৃহীত এবং কাযকর হেয়িছল? 

e) What do you mean by a secular state? 

ধমিনরেপ  রা  বলেত তিম িক বাঝ? 



f) What is coalition government? 

জাট সরকার কােক বেল? 

g) What do you understand by the term Money Bill? 

অথ িবল বলেত তিম িক বাঝ? 

h) What do you mean by patriarchy? 

িপতৃত  বলেত তিম িক বাঝ? 

    

2. Answer any four of the following questions:                                            5×4= 20 
িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও। 

a)  Illustrate the main features of the party system in India. 

ভারেতর দল ব ব ার মূল বিশ েলা ক িচ ািয়ত কর।    

b) What do you mean by Right to Constitutional Remedies. 

শাসনতাি ক িতিবধােনর অিধকার বলেত তিম িক বাঝ? 

c) What is meant by Protective Discrimination? 

সংর ণমূলক বষম  বলেত িক বাঝায়? 

d) Write a short note on the Chipko Movement in India. 

ভারেতর িচপেকা আে ালেনর ওপর এক ট সংি  ট কা লখ।  

e) Distinguish between caste and class. 

জাত ও ণীর মেধ  পাথক  কর। 

f) Write a short note on sustainable development. 

সু ায়ী উ য়ন স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 

 

3. Answer any one of the following questions:                                            10×1= 10 
িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও। 

a) Write a note on the composition, powers and functions of the Supreme Court of India.  

ভারেতর সু ীম কােটর গঠন, মতা ও কাযাবলীর ওপর এক ট ট কা লখ।  

b) Discuss any two workers movements in post-independent India. 



াধীেনা র ভারেতর য কান দু ট িমক আে ালন স েক আেলাচনা কর।  

 

xxxx 

 


