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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাচঁ ট ে র উ র দাও।  

a) Why Art. 1 of the ‘Universal Declaration of Human Rights’ is important? 

‘মানবািধকােরর সাবজনীন ঘাষণাপ ’- এর ১ নং ধারা কন পূণ ? 

b) What is meant by ‘Black Lives Matter’? 

‘Black Lives Matter’- বলেত িক বাঝায় ? 

c) Who wrote the book ‘The Body in Pain’ and in which year it was first published? 

‘The Body in Pain’-  কার লখা এবং কত সােল এ  থম কািশত হয় ? 

d) Who are ‘Adivasi’ in India? 

ভারেত ‘আিদবাসী’ কারা ? 



e) Which organs of the UN are responsible for protecting Human Rights? 

রা সংেঘর কান কান অ  মানবািধকার র ার জেন  দািয় া  ? 

f) What is Terrorism? 

স াসবাদ িক ? 

g) Is there any distinction between race and caste? --- Give reasons. 

বণ এবং জাত- এর মেধ  িক কান পাথক  আেছ?--- যুি  সহকাের লখ । 

h) Which tribe is considered as the largest tribe community in South Africa? 

দি ণ আি কার আিদবাসীেদর মেধ  সববৃহৎ আিদবাসী গা ী কারা ? 

 

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও । 

a) Write a brief note on ‘Universal Declaration of Human Rights’. 

‘মানবািধকােরর িব জনীন ঘাষণাপ ’- এর ওপর এক  সংি  কা লখ । 

b) Discuss, in brief, the role of United Nations in maintaining Human Rights.  

মানবািধকার র ায় রা সংেঘর ভূিমকার ওপর সংে েপ আেলাচনা কর । 

c) Do you think that insecurity of minorities patronize terrorism? Give reasons for your 

answer. 

তুিম িক মেন কর সংখ ালঘুেদর মেধ  িনরাপ াহীনতা স াসবাদেক পৃ েপাষকতা কের ? তামার উ েরর 
পে  যুি  দাও । 

 
d) Discuss, in brief, the use of SKYNET in China. 

চীেন SKYNET- এর ব বহােরর ওপর সংে েপ আেলাচনা কর । 

 

e) Write a short note on the socio–cultural pattern of Australian aboriginals. 



অে িলয়ার আিদম অিধবাসীেদর সামািজক সাং ৃ িতক রীিত নীিতর ওপর এক  সংি  কা লখ । 

f) What are the Constitutional provisions prescribed in the Indian Constitution to 

protect Human Rights? 

ভারতীয় সংিবধােন মানবািধকার র ায় িক িক সাংিবধািনক ব ব া রাখা হেয়েছ ? 

 

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও ।  

a) Discuss the ‘Three Generations Theory of Human Rights’. 

মানবািধকােরর ‘িতন জে র ত ’-  আেলাচনা কর ।  

b) Make a comparative study on the racial inequality in South Africa and caste discrimination 
in India.  

দি ণ আি কার বণৈবষম  ও ভারেতর জাতপােতর বষেম র মেধ  এক  তুলনামূলক আেলাচনা কর । 
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