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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

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

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও। 
 
  
(a) Define Human Rights.  
j¡eh¡¢dL¡ll pw‘¡ c¡Jz 
 
(b) Who introduced the concept of ‘Three Generations of Human Rights’ and when?   
L, LMe "¢ae fËSeÈl মানবািধকার'- এর d¡lZ¡¢V fËQme Lle?  

 
(c) Identify any two major differences between civil rights and human rights.  
পুর অিধকার েলার সােথ মানবািধকার েলার য কান েটা মূল পাথক  িচি ত কর।   

 
(d) What does legally torture mean?  
BC¢ei¡h ¢ef£sZ বলেত িক বাঝায়?   

 
(e) What is digital surveillance?  
Digital surveillance- কােক বেল?   

 
(f) Distinguish between surveillance and censorship. 
নজরদাির এবং িবিধিনেষধ- এর মেধ  পাথক  িন পণ কর।  

 
(g) What do you mean by India's caste system?  
ভারেতর জাতব ব া বলেত তুিম িক বাঝ?   

 
(h) How do you define gender?   



 Gender- ক তুিম L£i¡h pw‘¡¢ua Llh?  

 
 

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা চার ট ে র উ র দাও।  
 
(a) Briefly discuss on the racial discrimination in South Africa. 
দি ণ আি কার বণ বষেম র ওপর সংে েপ আেলাচনা কর ।   
 
(b) Write a short note on the ‘custodial torture’ in the USA.  
 মািকন যু রাে  ‘ হফাজেত িনযাতেনর’ ওপর এক  সংি  কা লখ ।    
 
(c) Write a short note on the Cyber Censorship in China.  
 চীেনর সাইবার স রিশেপর ওপর এক  সংি  কা লখ ।   
 
(d) Write a short note on India-United States cooperation for countering terrorism.  
 p¿»¡ph¡c j¡L¡¢hm¡u i¡la-মািকন যু রা  pqk¡¢Na¡l Efl HL¢V সংি  V£L¡ mMz  

 
(e) What are the causes of gender discrimination in Pakistan?  
 f¡¢LÙ¹¡e ¢m‰ °hojÉl কারণ েলা কী L£?  

 
(f) Write a short note on Adivasi Land Rights in India.  
 i¡la B¢ch¡p£cl i¢̈jl A¢dL¡ll Efl HL¢V pw¢rç V£L¡ mMz 
 
 
 

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

িন িলিখত দেুটার মেধ  য কােনা এক ট ে র উ র দাও।  
 
(a) Give a comparative account of human rights as enshrined in the Constitution of India and 
Constitution of South Africa.  
ভারত ও দি ণ আি কার সংিবধান েত যভােব মানবািধকার িবধৃত করা আেছ তার ওপর এক  তুলনামূলক আেলাচনা কর।  

 
(b) Critically examine the nature and elements of Structural Violence against women in India.  
 i¡la মিহলােদর ওপর L¡W¡j¡Na িহং তার কৃিত ও উপাদান েলা স েক এক  সমােলাচনামূলক কা লখz 
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