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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

 

1. Answer any five of the following questions:      2x5= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও। 

 

a) In what purpose Constituent Assembly was formed? 

িক  উে েশ  গণপিরষদ গ ঠত হেয়িছল ? 

b) What is Money Bill?  

অথ িবল িক ?  

c) What is judicial review? 

িবচারিবভাগীয় পযােলাচনা বলেত িক বাঝ ? 



d) Which Constitutional Amendment Act (in which year also) has eliminated ‘Right to Property’ 
as fundamental right? 

কান সংিবধান সংেশাধনী আইেনর মাধ েম (এবং কত সােল) ‘স ি র অিধকারেক’ মৗিলক 

অিধকােরর তািলকা থেক বাদ দওয়া হয়?  

e) How many nominated members are there in Rajya Sabha and Lok Sabha respectively? 

রাজ সভা ও লাকসভার মেনানীত সদস  সংখ া যথা েম কত কত ?  

f) Identify two major features of the Indian Constitution. 

ভারতীয় সংিবধােনর দু ট মুখ  বিশ  িচি ত কর।  

g) By whom President of India is elected? 

ভারেতর রা পিত কােদর ারা িনবািচত হন ?  

h) What do you mean by Hung Parliament? 

ঝুল  সংসদ বলেত তিম িক বাঝ ?  

 

2. Answer any four of the following questions:      5x4=20 

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা চার ট ে র উ র দাও। 

 

a) Point out the major differences between Fundamental Rights and Directive Principles of State 
Policy. 

মৗিলক অিধকার ও রা পিরচালনার িনেদশমূলক নীিতসমুেহর মেধ  ধান পাথক িল িক িক ? 

b) Which part of the Indian Constitution deals with the Fundamental Duties of its citizens? Write 
any two fundamental duties enshrined in the Indian Constitution. 

নাগিরকেদর মৗিলক কতব  ভারেতর সংিবধােনর কান অংেশ বিণত আেছ ? ভারেতর সংিবধােন 
বিণত য কান দু ট মৗিলক কতেব র উে খ কর ।  

c) Discuss, in brief, the functions of the Lok Sabha. 

লাকসভার কাযাবলী স েক সংে েপ আেলাচনা কর।  

d) Write, in brief, powers and functions of the High Court. 



হাইেকােটর মতা ও কাযাবলী সংে েপ আেলাচনা কর। 

e) Point out the major characteristics of the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992. 

৭৩ তম সংিবধান সংেশাধনী আইন, ১৯৯২--- এর মুখ  বিশ িল উে খ কর।  

f) Write a short note on the powers and functions of the Vice-President of India. 

ভারেতর উপরা পিতর মতা ও কাযাবলীর উপর এক ট সংি  ট কা লখ । 

 

3. Answer any one of the following questions:      10x1= 10 

িন িলিখত  দেুটার মেধ  য কােনা এক ট ে র উ র দাও। 

a) Describe the Right to Equality as guaranteed by the Constitution of India.  

ভারতীয় সংিবধােন বিণত সােম র অিধকার স েক িব ািরত আেলাচনা কর।  

 

b) Critically appraise the powers and functions of the Supreme Court. 

সু ীম কােটর মতা ও কাযাবলী িবষেয় এক ট সমােলাচনামূলক ট কা লখ ।  
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