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The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 
 দক্ষিণ প্রান্তস্থ  সংখ্যাগুক্ষি পূণণমান ক্ষনর্দণ শক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 
 

1.  Answer any six  questions:-    5×6=30 

        যেক োক ো ছয়টি প্রকের উত্তর দোও : 

 

a. Assess the importance of NSG force in the internal security of India. 
ভারতের অভযন্তরীণ সুরক্ষায় N.S.G বাহিনীর গুরুত্ব হনরূপণ কতরা। 
 

b. Discuss the role of para-military force in protection of border of 
India. 
ভারতের সীমান্ত রক্ষায় আধা-সামহরক বাহিনীর ভূহমকা বণণনা কতরা। 
 

c. Write a short note on ‘National solidarity of  India’.  
 ভারতের জােীয় সংিহে সম্পতকণ  একটি সংহক্ষপ্ত টীকা লেখ। 
 

d. Discuss the military geography of West Bengal. 
পহিমবতের সামহরক ভূত াে বণণনা কতরা। 
 

e. Describe the organisation of Ministry of Defence in India. 
ভারতের প্রহেরক্ষা মন্ত্রণােতয়র  ঠন বণণনা কতরা। 
 

f. Write down the hierarchy of rank in Indian Army. 
ইহিয়ান আহমণর হবহভন্ন পতের স্তরক্রম সম্পতকণ  লেতখা। 



 
 

g. What are the logistic problems in functioning of military defence? 
সামহরক প্রহেরক্ষার কার্ণতক্ষতে েহজহিক অসুহবধাগুহে কী? 
 

h. Write down the difference between national defence and national 
security.  
জােীয় প্রহেরক্ষা ও জােীয় হনরাপত্তার মতধয পার্ণকয লেতখা। 
 
2.  Answer any three questions:                                           10×3=30 
 যে য োন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দোও : 
 

a. Mention the position and importance of Ladakh in respect of defence 
of India. 
ভারতের প্রহেরক্ষায় োোতখর অবস্থান ও গুরুত্ব আতোচনা কতরা। 
 

b. Briefly describe the various problems of internal security of India. 
ভারতের অভযন্তরীণ হনরাপত্তায় হবহভন্ন সমসযা গুহে সংতক্ষতপ বণণনা কতরা। 
 

c. Discuss the importance of size and shape of a country in the 
national security. 
জােীয় হনরাপত্তায় একটি লেতের আকার ও আকৃহের গুরুত্ব আতোচনা কতরা। 
 

d. Briefly discuss the importance of geographical elements in India’s 
national security. 
ভারতের জােীয় হনরাপত্তায় লভৌত াহেক উপাোনগুহের গুরুত্ব সংতক্ষতপ আতোচনা 
কতরা। 

e. Briefly describe India’s foreign policy with Bangladesh. 
 বাংোতেতের সাতর্ ভারতের হবতেে নীহে সংতক্ষতপ আতোচনা কতরা। 
 

          



                            _________ 

 

 

 

 

 

 


