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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) What is ‘AJGAR’?  

‘AJGAR’- বলেত িক বাঝ?  

b) Mention any two features of class.  

ণীর য কান দু ট বিশ  উে খ কর | 

c) Mention two objectives of workers’ organization.  

িমক সংগঠন এর দু ট উে শ  উে খ কর।  

d) Name any two peasant movements in India. 

ভারেতর য কান দু ট কৃষক আে ালেনর নাম লখ | 

e) What do you mean by environment? 

পিরেবশ বলেত তিম কী বাঝ? 



f) Name any two Ethnic Groups in India. 

ভারেতর য কান দু ট নৃকূল গা র নাম লখ।   

g) What do you mean by ‘politicization of religion’?   

‘ধেমর রাজনীিতকরণ’ বলেত তিম িক বাঝ? 

h) Write two important functions of Human Rights 
Commission.  

মানবািধকার কিমশেনর দু ট পূণ কাজ উে খ কর| 

 

 

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

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

          
         a)  Examine, in brief, the role of United Nations in protecting Human Rights.    

            মানবািধকার র ার ে  স িলত জািতপুে র ভূিমকা সংে েপ আেলাচনা  
            কর | 
 

b) Write a short note on ‘Narmada Bachao Andolan’.  

‘নমদা বাচঁাও আে ালন’  স েক এক ট সংি  ট কা লখ | 

c) Identify the major forms of discrimination perpetrated against women in India.   

ভারতীয় সমােজ নারী জািতর িত ঘেট থাকা ধান ধান বষম েলােক িচি ত 
কর | 

d) What role does caste system play in Indian politics-- Briefly discuss. 

ভারতীয় রাজনীিতেত জাতপােতর ভূিমকা কতখািন-- সংে েপ আেলাচনা কর। 

e) Point out the relationship between gender and politics.  

জ ার ও রাজনীিতর মেধ কার স ক িনণয় কর | 

f) Write a short note on gender equality. 

িল  সাম - এর ওপর 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) Write a critical note on different enactments made by the Government of India for 
the protection of environment.   

পিরেবশ সংর েণর উে েশ  ভারত সরকার কতৃক ণীত িবিভ  আইন স েক 

সমােলাচনাসহ ট কা িলখ | 



b) Write a note on the peasant movements in post-independent India.  

াধীেনা র ভারেত কৃষক আে ালন েলার ওপর এক ট ট কা িলখ | 

  

xxxx 

  


