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1. Answer any five of the following questions:

িন িলিখত

েলার মেধ য কান পাঁচ

2x5= 10

ে র উ র দাও।

a) How many Articles and Schedules were there in the Indian Constitution at the time of
adoption?

ভারতীয় সংিবধান হেনর সময় কত েলা ধারা ও তফিসল িছল ?
b) Which article of the Indian Constitution is called ‘heart and soul’ of the Constitution?

ভারতীয় সংিবধােনর কান ধারােক সংিবধােনর ‘ দয় এবং আ া’ বলা হয় ?
c) What do you mean by ‘Fundamental Rights’?

‘ মৗিলক অিধকার’ বলেত িক বাঝ ?

d) Mention any two of the Directive Principles of State Policy adopted on the basis of
economic ideology.

অথৈনিতক আদেশর ওপর িভি কের হণ করা হেয়েছ--- এমন য কান

রা পিরচালনার িনেদশমূ লক নীিতর

উে খ কর ।
e) Point out any two major characteristics of the Indian federalism.

ভারতীয় যু রা ীয় ব ব ার য কান

পূ ণ বিশ উে খ কর ।

f) Mention any two obligatory functions of the Municipalities.

পৗরসভার য কান

বাধ তামু লক কােজর উে খ কর ।

g) Enumerate any four items from the Union List of the Indian Constitution.

ভারতীয় সংিবধােনর ক তািলকার অ ভু

য কান চার িবষেয়র উে খ কর ।

h) What is meant by ‘protective discrimination’?

‘সংর ণমূ লক বষম ’ বলেত িক বাঝায় ?

2. Answer any four of the following questions:

িন িলিখত

েলার মেধ য কান চার

5x4= 20

ে র উ র দাও।

a) Analyze the role of the Prime Minister of India as the leader of the Cabinet.

ক ািবেনেটর ধান িহেসেব ভারতীয় ধানম ীর ভূিমকা িবে ষণ কর ।
b) Discuss, in brief, the nature of Right to Property in present Indian Constitution.

বতমােন ভারতীয় সংিবধােন স ি র অিধকােরর কৃিত িক প তা সংে েপ আেলাচনা কর ।
c) Write a short note on the Fundamental Duties of the Indian Constitution.

ভারতীয় সংিবধােনর মৗিলক কতেব র ওপর এক সংি

কা লখ ।

d) Discuss, in brief, on the six freedoms enshrined in the Article 19 of the Indian
Constitution. Do you think that these freedoms are absolute?

ভারতীয় সংিবধােনর ১৯ নং ধারায় উি িখত ছ’

াধীনতার িবষেয় সংে েপ আেলাচনা কর । তুিম িক মেন কর য

এই াধীনতা েলা চরম ?
e) In which spheres does the Rajya Sabha has supremacy over the Lok Sabha?

কান কান

ে রাজ সভার মতা লাক সভার থেকও বশী ?

f) Discuss, in brief, the Advisory jurisdiction of the Supreme Court of India.

ভারেতর সুি ম কােটর পরামশদানমূ লক এলাকা স েক সংে েপ আেলাচনা কর ।

3. Answer any one of the following questions:

িন িলিখত

েলার মেধ য কান এক

10x1= 10

ে র উ র দাও।

a) Write a note on the composition of the Constituent Assembly of India. Do you think that
this body was a true representation of the common people of India? Argue in favour of your
answer.

ভারেতর গণপিরষেদর গঠেনর ওপর এক

কা লখ । তুিম িক মেন কর য এই পিরষদ ভারেতর সাধারন জনগেনর

কৃত িতিনিধ করেত সমথ হেয়িছল ? তামার উ েরর পে যুি দাও ।
b) Discuss the powers and position of the President of India.

ভারেতর রা পিতর মতা ও পদমযাদা স েক আেলাচনা কর ।
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