
B.A. 5th Semester (General) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Political Science

Paper: SEC-3
(Democratic Awareness through Legal Literacy)

Time: 2 Hours                                                                                                            Full Marks: 40
The figures in the margin indicate full marks.

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

দক্ষি�ণ প্রা�ন্তস্থ সং
খ্যা��গুক্ষি� প্রাশ্নে�র মা�ন ক্ষিনশ্নেদ� শক।
পর���র্থী��শ্নেদর যর্থী�সংম্ভব ক্ষিনশ্নে�র ভা�ষা�য় উত্তর ক্ষিদশ্নে# হশ্নেব।

1. Answer any eight of the following questions:                                                       8x5=40

নি�ম্ননি�নি�ত  যে� যে	
নো�
 আটনিট প্রনো�র উত্তর দা
ওঃ�

a) Write a short note on the Right to Equality as guaranteed by Indian Constitution. 

ভা�র#�য় সং
ক্ষিবধা�শ্নেন প্রাদত্ত ‘সং�শ্নেমা�র অক্ষিধাক�র’ক্ষি'র ওপর একক্ষি' সং
ক্ষি�প্ত '�ক� লে�খ্যা।

b) Enumerate any five fundamental duties of the Indian citizens. 

ভা�র#�য় ন�গক্ষিরকশ্নেদর লেযশ্নেক�ন প�-চক্ষি' লেমা/ক্ষি�ক ক#� ব� উশ্নে0খ্যা কর।

c) What are the main features of Vishakha Guidelines.

‘ক্ষিবশ�খ্যা� ক্ষিনশ্নেদ� ক্ষিশক�’-র মা1� বৈবক্ষিশষ্ট্য�গুক্ষি� ক� ক�?

d) Write a short note on Consumer Protection Act, 1986.

‘উপশ্নেভা�ক্তা� সং1র�� আইন, ১৯৮৬’ –এর ওপর একক্ষি' সং
ক্ষি�প্ত '�ক� লে�খ্যা।

e) Give a definition of cyber crime.

সং�ইব�র অপর�শ্নেধার একক্ষি' সং
জ্ঞা� দ�ও। 

f) What are the salient features of Information Technology Act, 2000?

‘#র্থী� প্রায1ক্ষিক্তা আইন, ২০০০’ – এর প্রাধা�ন বৈবক্ষিশষ্ট্য�গুক্ষি� ক� ক�? 

g) Write a short note on TADA.

TADA – এর ওপর একক্ষি' সং
ক্ষি�প্ত '�ক� লে�খ্যা। 

h) What are the different types of cyber crime?

ক্ষিবক্ষিভান্ন ধারশ্নেণর সং�ইব�র অপর�ধাগুক্ষি� লে�খ্যা। 

i) Point out the differences between the functions of the Criminal Court and Civil Court with 
suitable examples. 

উপয1ক্তা উদ�হরণসংহ লেদওয়�ন� আদ��# এব
 লে@/�দ�র� আদ��শ্নে#র ক�শ্নে�র প�র্থী�ক� ক্ষিচক্ষিA# কর।

j) What are the special features of Juvenile Courts?

�1শ্নেভান�ই� আদ��#-এর ক্ষিবশ্নেশষা বৈবক্ষিশষ্ট্য�গুক্ষি� ক� ক�? 
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B.A. 5th Semester (General) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Political Science

Paper: SEC-3 (OR)
(Gender Sensitization)

Time: 2 Hours                                                                                                            Full Marks: 40
The figures in the margin indicate full marks.

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

দক্ষি�ণ প্রা�ন্তস্থ সং
খ্যা��গুক্ষি� প্রাশ্নে�র মা�ন ক্ষিনশ্নেদ� শক। পর���র্থী��শ্নেদর যর্থী�সংম্ভব ক্ষিনশ্নে�র ভা�ষা�য় উত্তর ক্ষিদশ্নে# হশ্নেব।

i) Answer any eight of the following questions:                                                       8x5=40

নি�ম্ননি�নি�ত  যে� যে	
নো�
 আটনিট প্রনো�র উত্তর দা
ওঃ�
        
            a) Write a short note gender discrimination.

   ক্ষি�ঙ্গ বৈবষাশ্নেমা�র ওপর একক্ষি' '�ক� লে�খ্যা।
 
b) Distinguish between sex and gender.

   লেয/ন#� ও লে�ন্ডা�র-এর প�র্থী�ক� লেদখ্যা�ও। 

c) “One is not born as woman but rather becomes a woman” – clarify this comment.

   “লেকউ ন�র� হশ্নেয় �ন্মা�য় ন�, বর
 ন�র� হশ্নেয় ওশ্নেE” – মান্তব�ক্ষি' ব��খ্যা�� কশ্নের�। 

d) What do you mean by women empowerment? 

   ন�র� �মা#�য়ন ব�শ্নে# ক্ষিক লেব�শ্নেG�? 

e) Briefly point out the impediments of empowering in India.

 ভা�রশ্নে# ন�র� �মা#�য়শ্নেন প্রাক্ষি#বন্ধক#�গুক্ষি� ক্ষিক? – সং
শ্নে�শ্নেপ লে�খ্যা। 

f) Write a short note on the security concern relating to transgenders.

  #J #�য় ক্ষি�শ্নেঙ্গর ক্ষিনর�পত্ত� ক্ষিবষাশ্নেয় একক্ষি' সং
ক্ষি�প্ত '�ক� লে�খ্যা। 

g) What are the major challenges of women’s participation in politics?

  ন�র�শ্নেদর র��ন�ক্ষি#শ্নে# অ
শগ্রহশ্নেণর লে�শ্নেL প্রাধা�ন সংমাসং��গুক্ষি� ক্ষিক ক্ষিক? 

h) Write a brief note on social atrocities against women in India.

  ভা�রশ্নে# ন�র�শ্নেদর ক্ষিবরুশ্নেN সং�মা�ক্ষি�ক অ#��চ�র সংম্পশ্নেক�  সং
ক্ষি�প্ত ক্ষিববরণ দ�ও।

i) Point out any five constitutional provisions for protecting women in India.

 ভা�রশ্নে# ন�র� সং1র��য় লেযশ্নেক�শ্নেন� প�-চক্ষি' সং�
ক্ষিবধা�ক্ষিনক ব�বস্থ�র উশ্নে0খ্যা কশ্নের�। 

j) Point out any four features of women’s participation in Indian politics.

  ভা�রশ্নে# র��ন�ক্ষি#শ্নে# ন�র�শ্নেদর অ
শগ্রহশ্নেণর লেযশ্নেক�শ্নেন� চ�রক্ষি' বৈবক্ষিশষ্ট্য উশ্নে0খ্যা কশ্নের�। 
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