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দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:   

a) State the Philosophical definitions of Human Rights? 

মােবাক্ষিকাশ্নরর দাশণক্ষেক সংজ্ঞা দাও।  

b) Define the term ‘Transgender’? 

েৃেীয় ক্ষিশ্নের সংজ্ঞা দাও? 

c) What is ‘Magnacarta’?  

মযাগোকািণা’ বিশ্নে কী যবাঝ ?       

d) What is ‘Universal Declaration of Human Rights’?  

‘সবণেেীে মােবাক্ষিকার সেদ’ কী? 

e) What is meant by ‘Natural Rights’?  

‘প্রাকৃক্ষেক অক্ষিকার’ বিশ্নে কী যবাঝায়? 

f) Write the Article of The Indian Constitution whichis called the ‘Heart of fundamental rights’? 

ভারেীয় সংক্ষবিাশ্নের যকান্ িারাশ্নক ‘যমৌক্ষিক অক্ষিকারসমূশ্নহর হৃদয়’ বিা হয়? যসই িারাক্ষি যিখ্।   

g) What do you mean by ‘Gender Justice’? 

‘Gender Justice’ বিশ্নে কী যবাঝ?  

h) What are the different rights related to the third generation of human rights? 

মােবাক্ষিকাশ্নরর েৃেীয় প্রেশ্নের অক্ষিকার সমূহগুক্ষি ক্ষক ক্ষক ? 
 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:   
 

a) Give an account of historical evolution of the notion of Human Rights.     

‘মােবাক্ষিকার’ িারণাক্ষির উৎপক্ষত্ত ও ঐক্ষেহাক্ষসক ক্রমক্ষবকাশ সম্বশ্নে যিখ্। 

b) Explain the concept of ‘Natural Rights’after John Locke. 

‘প্রাকৃক্ষেক অক্ষিকার’ সম্পশ্নকণ েে িশ্নকর িারণাক্ষি বযক্ত কর।  

c) Explain the contemporary ideas of ‘Human Rights’ according to Joel Feinberg.    

যোশ্নয়ি যেইেবাগণশ্নক অেুসরণ কশ্নর মােবাক্ষিকাশ্নরর সমসামক্ষয়ক িারণাক্ষি বযক্ত কর।  

d) What is ‘Preamble’ to The Indian Constitution? How does it protect the ‘Fundamental Rights’?        3+2=5 



ভারেীয় সংক্ষবিাশ্নের ‘প্রস্তাবো’ক্ষি কী? এক্ষি ক্ষকভাশ্নব োগক্ষরকশ্নদর যমৌক্ষিক অক্ষিকার রিা কশ্নর?  

e) Explain the ‘Fundamental Duties’ under Indian Constitution. How are those fundamental duties related to 

fundamental rights?                     3+2=5 

ভারেীয় সংক্ষবিাশ্নে উশ্নেক্ষখ্ে যমৌক্ষিক কেণবযসমূহ বযাখ্যা কর। এই যমৌক্ষিক কেণবযগুক্ষি যমৌক্ষিক অক্ষিকাশ্নরর সশ্নে ক্ষকভাশ্নব 

সম্পক্ষকণে?  

f) Write a short note on ‘The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019’- ভারেবশ্নষণ েৃেীয় ক্ষিশ্নের 

মােুশ্নষর অক্ষিকার সম্পক্ষকণে ২০১৯ এর ক্ষবিক্ষির উপর সংক্ষিপ্ত িীকা যিখ্।  
 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 

a) Explain the role of ‘Universal Declaration of Human Rights’ for protecting Human Rights.   

মােবাক্ষিকার রিাশ্নর্ণ‘সবণেেীে মােবাক্ষিকার সেদ’-এর ভূক্ষমকা বযাখ্যা কশ্নরা ।  

b) How do the ‘Fundamental Rights’ under Indian Constitution protect the Human Rights.           

ভারেীয় সংক্ষবিাশ্নের ‘যমৌক্ষিক অক্ষিকার’ গুক্ষি ক্ষকভাশ্নব মােুশ্নষর অক্ষিকাররিা কশ্নর।  

c) Discuss the preamble of Indian Constitution. 

ভারেীয় সংক্ষবিাশ্নে গৃহীে প্রস্তাবো ক্ষবশদভাশ্নব আশ্নিাচো কর। 


