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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) Write down the full form of TADA and in which year it was enacted? 
TADA কথা টর পূণ প লখ। এই আইন ট কত সােল পাশ হেয়িছল? 
 
b) Identify any two rights relating to an arrested person. 

ার হওয়া একজন ব র য কান দুেটা অিধকােরর উে খ কর। 
 
c) What do you mean by 'Mandamus'? 
’পরমােদশ’ বলেত তিম িক বাঝ?  
 
d) Mention any two laws of criminal justice system in India. 
ভারেতর ফৗজদাির ন ায়ব ব ার য কান দুেটা আইেনর উে খ কর। 
 
e) Mention any two rights enshrined in the Consumer Protection Act of 1986. 
১৯৮৬ সােল ণীত উপেভা া সুর া আইেন দ  য কান দুেটা অিধকােরর উে খ কর। 
 
f) When and where was the first “Women’s Court” established in India? 
কত সােল এবং কাথায় ভারেতর থম ‘মিহলা আদালত’ িত ত হেয়িছল? 
 
g) Mention any two aims of cyber law. 
সাইবার আইেনর য কান দুেটা উে শ  উে খ কর। 
 
h) What is Lok Adalat? 
লাক আদালত িক?  
 



2. Answer any four of the following questions:                                           5×4= 20 
িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও। 
 
 a) Differentiate between civil and criminal courts. 
দওয়ানী ও ফৗজদাির আদালেতর মেধ  পাথক  কর। 

 
b) Why is free legal aid necessary in a country like India? 
ভারেতর মত রাে  িবনামেূল  আইিন সহেযািগতার েয়াজন কন? 
 
c) Write a short note on search warrant. 
ত ািশ পেরায়ানা স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 
 
d) Discuss, in brief, on the Indian Penal Code (IPC). 
Indian Penal Code (IPC)- স েক সংে েপ আেলাচনা কর। 
 
e) Examine, in brief, the differences between Bailable and Non-Bailable offence. 
জািমনেযাগ  অপরাধ ও জািমন অেযাগ  অপরােধর মেধ  পাথক েলা সংে েপ আেলাচনা কর। 
 
f) Describe, in brief, the procedures of filing an F.I.R. 

F.I.R.- করার য়া ট সংে েপ ব াখ া কর। 

 

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

 
a) Critically examine the features of legal system in India. 
ভারেতর আইন ব ব ার বিশ েলা সমােলাচনা সহকাের ব াখ া কর। 
 
b) What are the remedial provisions guaranteed under cyber crime laws in India for ensuring 
cyber security--- discuss elaborately. 
সাইবার িনরাপ া সুিন ত করেত ভারেত সাইবার অপরাধ সং া  আইেন িক ধরেণর ব ব া হণ করা 

হেয়েছ--- িব ািরত লখ। 
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