
 
 

Activity Code: 1903160021 

B.A 6th Semester (Programme) Examination, 2020 

PHILOSOPHY 

Course ID: 60610                                                               Course Code: AP/PHI/604/SEC-4 

Course Title: Philosophy of Human Rights 

Time:  1 Hour                                                                                                    Full Marks: 20 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as for as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 
পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

1. Answer any two of the following questions:         2⅟2 x 2=5 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে দুক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                       

a) What is meant by ‘right’? 

অক্ষিকার বিশ্নে    যবাঝায়? 

b) What is meant by ‘natural right’? 

প্রাকৃক্ষেক অক্ষিকার বিশ্নে    যবাঝায়? 

c) State what is meant by ‘human right’? 

মােবাক্ষিকার বিশ্নে    যবা   ? 

d) What is meant by ‘fundamental right’? 

যমৌক্ষিক অক্ষিকার বিশ্নে কী যবাঝায়? 

e) What is meant by ‘fundamental duty’? 

যমৌক্ষিক কেণবয বিশ্নে কী যবাঝায়? 

f) What is meant by ‘justice’? 

েযায়ক্ষবচার বিশ্নে কী যবাঝায়? 

g) What is meant by ‘liberty’? 

স্বািীেো বিশ্নে কী যবাঝায়? 

h) What is meant by ‘equality’? 

সাময শশ্নের অর্ণ কী? 



 
 

2. Answer any one of the following questions:            5 x 1=5 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে      প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) Write a short note on the preamble of Indian constitution. 

ভারেীয় সংক্ষবিাশ্নের প্রস্তাবো সংশ্নিশ্নপ        কর। 

b) Is right to freedom a fundamental right? Discuss briefly. 

স্বািীেোর অক্ষিকার ক্ষক এক যমৌক্ষিক অক্ষিকার?                 র। 

c) Discuss in brief, the origin of the idea of human rights. 

মােবাক্ষিকাশ্নরর িারণার উৎপক্ষত্ত সম্পশ্নকণ সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর। 

d) Write a brief note on the right to protect?যপৌর ও রােনেক্ষেক অক্ষিকার সম্পক্ষকণে 

প্রক্ষেশ্নরাশ্নির অক্ষিকার সম্পশ্নকণ সংক্ষিপ্ত িীকা যিখ্। 

3. Answer any one of the following questions:        10 x 1=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে   ক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) What are the fundamental duties mentioned in Indian constitution? 

ভারেীয় সংক্ষবিাশ্নের যমৌক্ষিক কেণবয         ? 

b) Discuss the general characteristics of human rights. 

মােবাক্ষিকাশ্নরর সািারণ ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি আশ্নিাচো কর। 

c) State the important provisions found in Indian constitution to protect human rights. 

মােবাক্ষিকার সংরিশ্নের েেয ভারেীয় সংক্ষবিাশ্নের ক্ষবিােসমূহ উশ্নেখ্ কর। 

d) Write a note on transgender human rights. 

েৃেীয় ক্ষিশ্নের মােবাক্ষিকার ক্ষবষশ্নয়      িীকা যিখ্। 


