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
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি প্রশ্নের মান নির্দে শক।
পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।
1. Answer any eight of the following questions:
নিম্নলিখিত যে কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

8x5=40

a) Write a short note on the Right to Equality as guaranteed by Indian Constitution.
ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত ‘সাম্যের অধিকার’টির ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।
b) Enumerate any five fundamental duties of the Indian citizens.
ভারতীয় নাগরিকদের যেকোন পাঁচটি মৌলিক কর্ত ব্য উল্লেখ কর।
c) What are the main features of Vishakha Guidelines.
‘বিশাখা নির্দে শিকা’-র মুল বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
d) Write a short note on Consumer Protection Act, 1986.
‘উপভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬’ –এর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।
e) Give a definition of cyber crime.
সাইবার অপরাধের একটি সংজ্ঞা দাও।
f) What are the salient features of Information Technology Act, 2000?
‘তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০’ – এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
g) Write a short note on TADA.
TADA – এর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।
h) What are the different types of cyber crime?
বিভিন্ন ধরণের সাইবার অপরাধগুলি লেখ।
i) Point out the differences between the functions of the Criminal Court and Civil Court with
suitable examples.
উপযুক্ত উদাহরণসহ দেওয়ানী আদালত এবং ফৌজদারী আদালতের কাজের পার্থক্য চিহ্নিত কর।
j) What are the special features of Juvenile Courts?
জুভেনাইল আদালত-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
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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
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি প্রশ্নের মান নির্দে শক। পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।
i) Answer any eight of the following questions:
নিম্নলিখিত যে কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

8x5=40

a) Write a short note gender discrimination.
লিঙ্গ বৈষম্যের ওপর একটি টীকা লেখ।
b) Distinguish between sex and gender.
যৌনতা ও জেন্ডার-এর পার্থক্য দেখাও।
c) “One is not born as woman but rather becomes a woman” – clarify this comment.
“কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, বরং নারী হয়ে ওঠে” – মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করো।
d) What do you mean by women empowerment?
নারী ক্ষমতায়ন বলতে কি বোঝো?
e) Briefly point out the impediments of empowering in India.
ভারতে নারী ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতাগুলি কি? – সংক্ষেপে লেখ।
f) Write a short note on the security concern relating to transgenders.
তৃ তীয় লিঙ্গের নিরাপত্তা বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।
g) What are the major challenges of women’s participation in politics?
নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাগুলি কি কি?
h) Write a brief note on social atrocities against women in India.
ভারতে নারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক অত্যাচার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
i) Point out any five constitutional provisions for protecting women in India.
ভারতে নারী সুরক্ষায় যেকোনো পাঁচটি সাংবিধানিক ব্যবস্থার উল্লেখ করো।
j) Point out any four features of women’s participation in Indian politics.
ভারতে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের যেকোনো চারটি বৈশিষ্ট উল্লেখ করো।
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