Dibrugarh University 5th sem NON-CBCS Backlog Exam-2020
Political Science
General

Marks: 20

Time: 90 minutes

(The figures in the margin Indicate full marks for the questions)
1.Answer the following (Any five)

1x5=5

তলত িদয়া বাৰৰ উ ৰ িদয়া (িয কা না পাঁ
চটা)
a. Who is the Minister of Panchayat and Rural Development in Assam?
অসমৰ প ায়ত আ

া মা ায়ণ ম ী কান?

b. In which year was the 73rd amendment passed?
কান চনত ৭৩ তম সং শাধণী কৰা হিছল?
c. What is the full form of BTR?
BTR ৰ স

ণ
ূ প (নাম) িক?

d. Write the full form of NHM.
NHM ৰ স

ণ
ূ প (নাম) িলখা

e. In which year was the Mahatma Gandhi National Rural Employment
Guarantee Act (MGNREGA) initiated?
কান চনত মহা া গা ী
হিছল?

াম িন য়াগ িনি তকৰণ আঁ
চিন (MGNREGA ) আৰ

কৰা

f. Write the name of a Micro Finance Bank of Assam.
অসমৰ এটা ু ঋণ

দানকাৰী বা মাই

া ফাই ন

বংকৰ নাম িলখা

g. Which Article of Indian Constitution is related to Panchayat and Rural
Development.
ভাৰতীয় সংিবধানৰ কান টা অনু দ প ায়ত আ
h. Who is Mahammad Yunus?
মহ দ ইউিনচ কান?
i. write the full form of SGSY.

া মা ায়ণৰ লগত জিড়ত?

SGSY ৰ স

ণ
ূ প(নাম) িলখা

j.Unemployment problem is a major obstacle of Rural Development in India.
Yes/No
িনবনু
ৱা সমস া

া মা ায়ণৰ এটা

ধান অ ৰায়। হয়/ নহয়

k. Name one institution related to women empowerment.
মিহলা সৱলীকৰণৰ লগত জিড়ত এটা অনুানৰ নাম িলখা
2. Write about any one of the following

4x1=4

তলত িদয়া িয কা না এটাৰ িবষ য় িলখা
a. Sixth Schedule of Constitution of India.
ভাৰতীয় সংিবধানৰ ষ অনু
সু
চী
b.Poverty and Rural Development.
দিৰ তা আ

া মা ায়ণ

c. Three tier Panchayat Raj System.
িতিন খলপীয়া প ায়তী ৰাজ ব ৱ া
3. Discuss the role of Self Help Group (SHG’s) in women empowerment of
Assam.
11
অসমৰ মিহলা সৱলীকৰণত আ

সহায়ক গাটৰ ভিমকা স

ক আ লাচনা কৰা।

OR
Write the features of 73rd Amendment of Indian Constitution.
ভাৰতীয় সংিবধানৰ ৭৩তম স্
ং শাধণীৰ বিশ

সমু
হ িলখা।

OR
Illiteracy is a major hindrance of Rural Development in India.Discuss.
ভাৰতবষৰ

া মা ায়ণৰ

ত িনৰ ৰতা এটা
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ধান অ ৰায়।বণনা কৰা।

OR
Write briefly about Pradhan Mantri Awas Yojana.
ধান ম ী আৱাস যাজনা স

ক চমু
ক িলখা।
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