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The figures in the right hand side margin indicate full marks.  

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

দি ন া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব।             

          

1. Answer any five of the following questions:                                             2×5= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাচঁ ট ে র উ র দাও। 

a) What is meant by ‘Juvenile Court’? 

‘িকেশার অপরাধ সং া  আদালত’ বলেত িক বাঝায়? 

b) What is Lok Adalat? 

লাক আদালত িক? 

c) What is meant by the term Mandamus? 

পরমােদশ  বলেত িক বাঝায়? 

d) Write down the full forms of ‘NSA’ and ‘POTA’. 

 ‘NSA’ ও ‘POTA’- এর পুেরা অথ লখ। 

e) Mention any two functions of Mahila Court. 

   মিহলা আদালেতর য কােনা দু ট কাজ উে খ কর। 



f) What is Civil Court? 

 দওয়ানী আদালত কােক বেল?  

g) Mention any two laws which are associated with cyber-crime in India. 

 ভারেত সাইবার অপরাধ সং া  য কান দুেটা আইেনর নাম উে খ কর। 

h) What is FIR? 

FIR কােক বেল? 

  

2. Answer any four of the following questions:                                           5×4= 20 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও। 

a) Define the principle of natural justice. 

াকৃিতক ন ায়তে র নীিতেক সং ািয়ত কর।    

b) Mention, in brief, the importance of Fundamental Duties enshrined in the Constitution of 
India. 

 ভারেতর সংিবধােন অ ভ  মৗিলক কতেব র  স েক সংে েপ আেলাচনা কর। 

c) Write a short note on the Article 15 of the Constitution of India. 

 ভারতীয় সংিবধােনর ১৫ নং ধারার ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

d) Discuss, in brief, about the nature of Domestic Violence in India. 

ভারেত গাহ  িহংসার কৃিতর ওপর সংে েপ আেলাচনা কর।  

e) Write a short note on the Vishakha Guidelines.  

িবশাখা িনেদশনামার ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

f) Mention briefly, the role of police in criminal law administration. 

ফৗজদাির আইিন শাসেন পুিলেশর ভূিমকা সংে েপ উে খ কর। 

 

3. Answer any one of the following questions:                                             10×1= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও। 



a) Write an essay on the judicial activism in India with special reference to Public Interest 
Litigation. 

জন াথ মামলার ওপর িবেশষ  আেরাপ কের ভারেত িবচারিবভাগীয় অিতস য়তার ওপর এক ট 
ব  লখ। 

b) Critically evaluate the Right to Freedom as enshrined in the Constitution of India. 

ভারতীয় সংিবধােন বিণত াধীনতার অিধকার টেক সমােলাচনাসহ মূল ায়ন কর।  
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