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Candidates are required to give the answers in their own words as far as practicable. 

 দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক।   

পরীিার্থীর্দর যর্থা সম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 

1. Answer any six of the following questions:              5×6=30 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যে য োধ্িো ছয়টির উত্তর দোও: 

 

a) Discuss the composition of the Constituent Assembly of India. 

ভারর্ের গণপক্ষরষর্দর গঠন আর্িাচনা কর্রা। 

b) Discuss the ‘Right to Constitutional Remedies’ as guaranteed by the Constitution of 

India. 

ভারর্ের সংক্ষবধার্ন বক্ষণ ণে ‘শাসনোক্ষিক প্রক্ষেক্ষবধার্নর অক্ষধকার্র’-র উপর সংক্ষিপ্ত 

আর্িাচনা কর্রা। 

c) Write a short note on the significance of the ‘Directive Principles of State Policy’ in 

the constitution of India. 

ভারর্ের সংক্ষবধার্ন বক্ষণ ণে ‘রাষ্ট্র পক্ষরচািনার ক্ষনর্দণশমূিক নীক্ষেগুক্ষি’-র োৎপয ণ 

সম্পর্কণ একটি সংক্ষিপ্ত িীকা লির্খ্া। 

d) What is meant by the ‘basic structure’ of the constitution of India?  

ভারেীয় সংক্ষবধার্নর ‘লমৌিকাঠার্মা’ বির্ে কী লবাঝায়?  

e) Discuss the composition of the High Courts in India.  



ভারর্ে হাইর্কার্িণর গঠন আর্িাচনা কর্রা। 

f) What are the ‘veto powers’ of the President of India?  

ভারর্ের রাষ্ট্রপক্ষের ‘ক্ষভর্িা িমোগুক্ষি’ ক্ষক ক্ষক?  

g) Write a note on the discretionary power of governor of any Indian state. 

ভারর্ের লযর্কান একটি অঙ্গরার্েযর রােযপার্ির লেচ্ছাধীন িমোর উপর িীকা 

লিখ্। 

h) Write a short note on “need for electoral reforms in India”. 

ভারর্ে ‘ক্ষনব ণাচনী সংস্কার্রর প্রর্য়ােনীয়ো’-র উপর একটি িীকা লির্খ্া। 

 

2. Answer any three of the following questions:             10×3=30 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যেধ্ োি নতিটি উত্তর দোও: 

 

a) Analyze the administrative relations between the Centre and States. 

লকন্দ্র ও রােযর মর্ধয প্রশাসক্ষনক সম্পকণ বযাখ্যা কর্রা। 

b) Evaluate the powers and position of the speaker of Lok Sabha. 

লিাকসভার অধযর্ির িমো এবং পদময ণাদার মূিযায়ন কর্রা। 

c) Critically discuss the powers and position of the Prime Minister of India. 

সমার্িাচনাসহ ভারর্ের প্রধানমিীর িমো ও পদময ণাদা আর্িাচনা কর্রা। 

d) Briefly discuss the composition and functions of the Supreme Court of India. 

সংর্ির্প ভারর্ের সুক্ষপ্রমর্কার্িণর গঠন ও কায ণাবিী আর্িাচনা কর্রা। 

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

ভারর্ের দিীয় বযবস্থার মূি ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি বযাখ্যা কর্রা। 

 


