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Section-1 

   Answer any one question of the following:                        16X1=16 

1.  Discuss the relation between Fundamental Rights and Fundamental Duties in Indian Constitution?        16 

 
2. What do you mean by ‘Rights’? Discuss the nature of preamble of Indian Constitution?                4+12=16 

 

3. Are all Natural Rights Fundamental? Distinguish between Natural Rights and Fundamental Rights in this context.  

                       4+12=16 

Section-II 
                        Answer any one question of the following:                               8X1=8 

4. Discuss the role of ‘education’ in Human Rights.                8 

 

5. Explain the historical development of Human Rights in ancient India.              8 

Section-III 
6.                                          Answer any four questions of the following:                                    2X4= 8 

(a) What are the types of rights? 

(b) Is the ‘right for property’ is a fundamental right? 

(c) What are universal rights? 

(d) What is ‘Right To Information’? 
(e) Are rights and duties inter-connected? 

(f) Write your opinion about ‘International Human Rights Day’. 

বঙ্গানুবাদ 

ববভাগ-ক 

                বনচের যেচকান একটি প্রচের উত্তর দাও:     ১৬X১=১৬ 

১। ভারতীয় সংববধাচন য ৌবিক অবধকার এবং য ৌবিক কতত চবের  চধে সম্পকত  আচিােনা কর।                         ১৬ 

২। 'অবধকার' বিচত বক বুঝ? ভারতীয় সংববধাচনর প্রস্তাবনার প্রকৃবত আচিােনা কর।                               ৪+১২ = ১৬  

৩। সব প্রাকৃবতক অবধকার বক য ৌবিক? এই প্রসচঙ্গ প্রাকৃবতক অবধকার এবং য ৌবিক অবধকাচরর  চধে পার্তকে কর।            ৪+১২ = ১৬  

ববভাগ-খ 

                            বনচের যেচকান একটি প্রচের উত্তর দাও:            ৮X১ = ৮  

৪।  ানবাবধকাচর ‘বিক্ষার’ ভূব কা আচিােনা কর।                               ৮  

৫। প্রােীন ভারচত  ানবাবধকাচরর ঐবতহাবসক ববকাি বোখো কর।             ৮  

ববভাগ- গ 

৬। বনচের যেচকাচনা োরটি প্রচের উত্তর দাও:                     ২X৪ = ৮ 

(ক) অবধকাচরর প্রকারগুবি কী কী?  

(খ) 'সম্পবত্তর অবধকার' বক য ৌবিক অবধকার?  

(গ) সাবতজনীন অবধকার বক?  

(ঘ) 'তচর্ের অবধকার' কী?  

(ঙ) অবধকার ও কতত বে বক পরস্পর সংেুক্ত?  

(ে) ‘আন্তজত াবতক  ানবাবধকার বদবস’ সম্পচকত  যতা ার  তা ত বিখ। 


