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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) Define Caste. 
জােতর সং া দাও ।    
                          

b) What do you mean by ‘Gender Discrimination’? 
‘িল  বষম ’ বলেত তুিম িক বাঝ ? 
 

c) What do you mean by an ethnic group? 
নৃ ল গা ী বলেত িক বাঝ ? 
 

d) Identify any two negative effects of globalization. 
িব ায়েনর য কােনা  নিতবাচক ভাবেক িচি ত কর । 

 
e) What do you mean by ‘Rio+20’? 



 
  

 

‘Rio+20’ বলেত তুিম িক বাঝ  ? 
 

f) Mention any two of the Human Rights as declared in the ‘Universal Declaration of 
Human Rights’. 
‘মানবািধকােরর সাবজনীন ঘাষণাপ ’- ত উে খ আেছ এরকম য কান  মানবািধকােরর িবষেয় 
লখ। 

 
g) Name any two famous Human Rights organisations in India. 

ভারেতর য কান  িবখ াত মানবািধকার সংগঠেনর নাম লখ । 
 

h) Name any two leaders related with the Chipko Movement. 
িচপেকা আে ালেনর সােথ যু  য কান ’জন নতার নাম লখ । 

 

 
 
 
 

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 short note on the ‘Politicization of Caste’. 
‘জােতর রাজনীিতকরন’- এর ওপর এক  সংি  কা লখ । 
 

b) Discuss, in brief, the impact of globalization on women. 
মিহলােদর ওপর িব ায়েনর ভাব িনেয় সংে েপ আেলাচনা কর । 
 

c) What are the differences between Human Rights and Fundamental Rights? 
মানবািধকার ও মৗিলক অিধকােরর মেধ  পাথক সমূহ িক িক ? 
 

d) Write a short note on the Sustainable Development. 
সু ায়ী উ য়ন- এর ওপর এক  সংি  কা লখ । 
 

e) Briefly discuss the nature of women’s participation in the Indian politics. 
ভারতীয় রাজনীিতেত নারীেদর অংশ হেনর কৃিত স েক সংে েপ আেলাচনা কর । 
 

f) Write a short note on the ‘Rio Summit, 1992’. 
‘Rio Summit, 1992’- এর ওপর এক  সংি  কা লখ । 
 

 

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

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

 



 
  

 

a) Identify important provisions under the Indian Constitution to protect the Human 
Rights.  
মানবািধকার সংর েন ভারতীয় সংিবধােন উে িখত পূণ িবধানসমূহ িচি ত কর । 
  

b) Write a note on the Environment Movements in India.  

ভারেতর পিরেবশ আে ালন েলার ওপর এক  কা লখ । 
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