
B.A. 5th Semester (General) Examination-2021 (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 write their answers in their own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক । 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থা সম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব । 

 

1. Answer any eight of the following questions                                                                       5x8=40 

নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির মধ্যে যে য োি আট টটর উত্তর দোও ।  

a. Mention any five of the Fundamental Duties enshrined in Indian Constitution. 

      ভারতীয় সংবিধানে উবিবিত ম ৌবিক কততিয গুবির  নধয মে মকাে পা াঁচটির উনিি কর ।  

b. Write a short note on the Juvenile Court System in India. 

 

ভারনত জনুভোইি আদািত িযিস্থা সম্পনকত আনিাচো কর। 

      c. Write a short note on Lok Adalats. 

            মিাক আদািত সম্পনকত িীকা মিি।  

d. Write a short note on Mahila Courts in India. 

ভারনতর  বিিা আদািত সম্পনকত িীকা মিি। 

e. Discuss in brief about Anti- terror Laws. 

 

সন্ত্রাসিাদ বিনরাধী আইে সম্পনকত সংবিপ্ত আনিাচো কর।  

 

f. Write a short note on the preventive laws related to the sexual harassment of women 

in working place. 

ক তনিনে  বিিানদর মেৌে মিেস্থা মরাধক আইে সম্পনকত সংনিনপ আনিাচো কর। 

g. Write a short note on the laws related to the violence against women. 

 

োরীর বিরুনে সবিংসতা প্রবতনরাধক আইে সম্পনকত একটি সংবিপ্ত িীকা মিি ।  

 

 



h. Discuss about the Other Constitutional Rights mentioned in Indian Constitution. 

 

ভারতীয় সংবিধানে িবণ তত অেযােয সাংবিধাবেক অবধকারগুবি আনিাচো কর।  

 

i. Write a note on the Right to Education of Indian Citizens as enshrined in the Indian 

constitution. 

 

ভারতীয় সংবিধানে উবিবিত োগবরকনদর বিিার অবধকার সম্পনকত একটি িীকানিি। 

 

      j.      Write a note on the Dowry Prohibition Act, 1961. 

           ১৯৬১ সানির পণপ্রথা বিনরাধী আইে সম্পনকত সংবিপ্ত আনিাচো কর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OR 

B.A. 5th Semester (General) Examination-2021 (CBCS) 

 Subject- Political Science 

Paper- SEC-3  

(Gender Sensitization) 

 

Time- 2 hours                                                                                          Full marks-40 

The figures in the margin indicate full marks. 

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

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক । 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থা সম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব । 

 

1. Answer any eight of the following questions                                                                       5x8=40 

নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির মধ্যে যে য োি আট টটর উত্তর দোও ।  

a) Define the concept of patriarchy.         

ক্ষপেৃোক্ষিকোর সংজ্ঞা দাও ।   

b) Write a short note on political participation of women in India. 

ভারশ্নে নারীশ্নদর রােননক্ষেক অংশ গ্রহশ্নণর উপর একটি সংক্ষিপ্ত ক্ষনবন্ধ লিখ্ । 

c)  Identify the major impacts of reservation of women in Local Self-government. 

স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন বযবস্থায় মক্ষহিা সংরিশ্ননর গুরুত্ব পূণ ে প্রভাব গুশ্নিা ক্ষিক্ষিে কর ।  

d) Define political participation. 

রােননক্ষেক অংশগ্রহন কাশ্নক বশ্নি?  

e) What are the various types of social tortures meted out to the third gender in India. 

 েৃেীয় ক্ষিশ্নের উপর সামাজেক ক্ষনয োেশ্ননর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা লিখ্ । 

f) Discuss, in brief, the concept of gender. 

ক্ষিশ্নের ধারণাটি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিািনা কর । 

g) What is participatory governance? 

অংশ-গ্রহণ মূিক শাসন কাশ্নক বশ্নি? 

h) Write a short note on Liberal Feminism. 

 উদারননক্ষেক নারীবাশ্নদর উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা লিখ্ ।  

i) What would be the effective measures to prevent violence against women in India? 



 নারীশ্নদর ক্ষবরুশ্নে ক্ষহংসা প্রক্ষেশ্নরাশ্নধর েনয ক্ষক ক্ষক বযবস্থা গ্রহণ করা েরুক্ষর?  

j) Write a short note on the first wave of feminism. 

প্রর্থম ধারার নারীবাশ্নদর উপর  একটি সংক্ষিপ্ত িীকা লিখ্ ।  

 

 


