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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

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

িন িলিখত য কােনা পাচঁিট ে র উ র দাও: 

a) What are the three natural rights? 

িতনিট াভািবক অিধকার কী কী? 

b) What do you mean by fundamental duty? 

মৗিলক কতব  কী? 

c) Why India is called a republic country? 

ভারতেক কন জাতাি ক দশ বলা হয়? 

d) What does Rights mean?  

অিধকার বলেত িক বাঝায়? 

e) What does equality mean from a legal aspect? 

আইেনর দৃি েত সাম  বলেত কী বাঝায়? 

f) What are the rights prescribed under Article 19? 

১৯ নং ধারার অিধকার িল কী কী? 

g) What is meant by racial discrimination? 

জািতগত বষম  কােক বেল? 

h) What is Rights to Migrate? 

অিভবাসন এর অিধকার কােক বেল? 

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

িন িলিখত য কােনা চারিট ে র উ র দাও:                 

a) Discuss the theory of Natural Rights. 

াভািবক অিধকােরর ত িট আেলাচনা কর। 



b) Distinguish between Rights and Human Rights. 

অিধকার ও মানবািধকােরর মেধ  পাথক  িনেদশ কর। 

c) Can Right to Property act be considered a fundamental right? Discuss after the Indian 
Constitution.    

স ি র অিধকার িক মৗিলক অিধকার িহসােব গণ  হেত পাের? ভারতীয় সংিবধােনর ি েত যুি  

দাও। 

d) Is Human Rights universal? Explain. 

মানবিধকার িক সাবজনীন? ব াখ া কর। 

e) Write a short note on the international treaty on municipal and political rights? 

পৗর ও রাজৈনিতক অিধকার সং া  আ জািতক চুি প  স েক টীকা লখ। 

f) Discuss the significance of Vienna conference for protection of Human Rights.  

মানবিধকার র ায় িভেয়না সে লেনর অবদান আেলাচনা কর। 

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

িন িলিখত য কােনা একিট ে র উ র দাওঃ 

a) Point out the failures of International declaration in sustaining human rights. 

মানবিধকার র ায়িব জনীন ঘাষণার ব থতার িদক িল তুেল ধেরা। 

b) Discuss about the significance of the major principles for protection of discrimination 
against women at the international level. 

আ জািতক ের নারী বষম  িতেরােধ গৃহীত মূল নীিত িলর  আেলাচনা কর। 

c) Write down the welfare measures that are recommended in ‘The Transgender Persons 
(Protection of Rights) Rules, 2020’ to protect the right to education, health and social 
protection of transgender people.       

তৃতীয় িলে র মানুেষর িশ া, া  ও সামািজক সুর ার অিধকার র ােথ The Transgender Persons 

(Protection of Rights) Rules, 2020 ত যসব কল াণমূলক ব ব া হণ করার িনেদশ দওয়া হেয়েছ 

স িল লখ। 

 


