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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণ মােনর িনেদশক। 

পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

Answer all the questions 

 

 

1. Answer any five of the following questions:    2x5=10 

য কানও পাচঁিট ে র উ র দাওঃ 

 

a. What is the content of the Nehru-Liaquat Pact? 

নহ -িলয়াকত চুি র িবষয়ব  কী িছল? 

b. What is Radcliffe Line? 

র াডি ফ রখা কােক বেল? 

c. What reforms were proposed in ‘Hindu Code Bill’ raised by the Parliament in 

1951? 

১৯৫১ সােল সংসেদ উ ািপত ‘িহ ু িববাহ আইন’-এ কী কী সং ােরর াব দওয়া হেয়িছল? 

d. When and why was the Indian Planning Commission established? 

কেব এবং কী উে েশ  ভারতীয় পিরক না কিমশন গিঠত হেয়িছল? 

e. Why did Indira Gandhi decide to devalue currency in 1965? 

১৯৬৫ সােল কন ইি রা গা ী মু ার অবমূল ায়ন ঘটােনার িস া  নন? 

f. Name two major political parties of Left Front Government of West Bengal in 

1971. 

১৯৭১ সােল পি মবে র বাম  ম ীসভার অ গত ধান দুিট রাজৈনিতক দেলর নাম উে খ কর। 



g. When and why was the Liberhan Commission formed? 

কেব এবং কী উে েশ  িলবারহান কিমশন গিঠত হেয়িছল? 

h. Define the term ‘dalit’.  

‘দিলত’ শ িট ব াখ া কর। 

 

2. Answer any four of the following questions:    5x4=20 

য কানও চারিট ে র উ র দাওঃ 

a. Discuss the role of Sardar Vallabh Bhai Patel in the accession of the princely 

state Hyderabad to India. 

দশীয় রাজ  হায় াবােদর ভারতভুি র ে  সদার ব ভভাই প ােটেলর ভূিমকা িনেয় আেলাচনা 

কর। 

b. Discuss briefly the linguistic reorganization of states in independent India. 

াধীন ভারেত ভাষািভি ক রাজ  পুনগঠন িনেয় সংে েপ আেলাচনা কর। 

c. Write a brief note on the movement for social justice in independent India. 

াধীন ভারেত সামািজক ন ায়িবচার আে ালেনর উপর একিট সংি  িনব  রচনা কর। 

d. Critically analyse the JP Movement. 

জ.িপ. আে ালন িবে ষণ কর। 

e. Give a short account of the anti-caste politics in independent India. 

াধীন ভারেত জাতপাত-িবেরাধী রাজনীিতর সংি  িববরণ দাও। 

f. Write a short note on the fundamental rights as mentioned in the Indian 

Constitution. 

ভারতীয় সংিবধােন বিণত মৗিলক অিধকার সমূেহর উপর সংে েপ একিট িনব  রচনা কর। 

 

3. Answer any one of the following questions:    10x1=10 

য কানও একিট ে র উ র দাওঃ 

 

a. Discuss the evolution of parliamentary democracy in independent India. 

াধীন ভারেত সংসদীয় গণতে র িববতন িনেয় আেলাচনা কর। 

b. Discuss the background of the declaration of Emergency in India in 1975. 

১৯৭৫ সােল ভারেত জ ির অব া ঘাষণার াপট আেলাচনা কর। 


