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The figures in the margin indicate full marks. 

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

 

DSE-1A 

Group-A 

                            Answer any two essay type questions of the following:                       12×2=24   

1. Define Human Rights? Describe the evolution of the concept of Human Rights?       4+8 

2. Discuss the rights of Indian citizens enshrined in the Constitution of India.                  12                                                                                    

3. What do you understand by torture? Discuss the provisions that prevent it.                 4+8                                                                   

4. Discuss the land rights of Adivasis in the context of Human Rights in India.                12     

Group – B 

5. Answer any two short questions of the following:                                                   4×2=8 

(a) Universal Declaration of Human Rights  

(b) Minority Rights 

(c) ‘Honor killings’ in India and Pakistan.  

(d)  Rights of Aboriginals in Australia.        

    

বঙ্গানুবাদ 

ববভাগ – ক 

                       যে য োণ দুটি রচনোধর্মী প্রশ্নের উত্তর দোও :                    ১২ × ২= ২৪  

১. র্মোনবোধধ োশ্নরর সংজ্ঞো দোও। র্মোনবোধধ োশ্নরর ধোরণোটি ধ ভোশ্নব ধববধতিত হশ্নেশ্নে তো আশ্ন োচনো  র।                                             

  ৪+৮   

২. ভোরতীে সংধবধোশ্নন উশ্নেধিত নোগধর শ্নদর অধধ োরগুধ  আশ্ন োচনো  র।       ১২                                      

৩.  ধনে িোতন ব শ্নত তুধর্ম ধ  যবোশ্ন ো ? ধনে িোতন  প্রধতশ্নরোশ্নধর উপোেগুধ  আশ্ন োচনো  র।                                                                                                                                    

                                                                                                                              ৪+৮              

৪.  র্মোনবোধধ োশ্নরর দৃটিশ্নত আধদবোসীশ্নদর ভূধর্মর অধধ োর আশ্ন োচনো  র।          ১২                              



ববভাগ – খ 

৫. যে য োন দুটি প্রশ্নের সংধিপ্ত উত্তর দোও :                                              ৪ × ২= ৮   

      ( ) ধবশ্বজনীন র্মোনবোধধ োশ্নরর য োষণোপত্র   

      (ি)  সংিযো  ুর অধধ োর  

      (গ)  ভোরত ও পোধ স্তোশ্নন ‘সম্মোনজন  হতযো োণ্ড’  

       ( ) অশ্নেধ েোর আধদবোসীশ্নদর অধধ োর  

 

 

 

Or 
 

DSE-1B 

            Group-A 

                                     Answer any two essay type questions of the following:          12×2=24   

1. Discuss the conceptual differences between sex-gender in feminist discourse.    12 

2.  Briefly discuss different forms of feminism.                                                         12                                                                                   

3. Give an outline of the women’s movement in India.                                              12                                                                   

4. Critically analyze ‘Protection of Women under Domestic Violence Act, 2005’ in the light 

of contemporary scenario.                                                                                      12 

Group – B 

5. Answer any two short questions of the following:                                          4×2=8 

(a) Patriarchy 

(b) Features of Community 

(c) Matrilineal family structure 

(d) Productive and reproductive labour 

 

বঙ্গানুবাদ 

ববভাগ – ক 

যে য োন দুটি রচনোধর্মী প্রশ্নের উত্তর দোও :                                         ১২ × ২= ২৪  

       ১.  নোরীবোদী আশ্ন োচনোে যেৌনতো – ধ শ্নের র্মশ্নধয তত্ত্বগত পোর্ ি য আশ্ন োচনো  র।       ১২  



       ২. নোরীবোশ্নদর ধবধভন্ন রূপগুধ  সংশ্নিশ্নপ আশ্ন োচনো  র।                                              ১২  

       ৩.  ভোরশ্নতর নোরী আশ্নদো শ্ননর এ টি রূপশ্নরিো দোও।                                                    ১২  

       ৪.  বতির্মোন সর্মশ্নে নোরীশ্নদর রিোর যিশ্নত্র ‘গোহিস্তয ধহংসো প্রধতশ্নরোধ আইন-২০০৫’ এর   

             ভুধর্ম ো র্মূ যোেন   র।                                                                                               ১২  

ববভাগ – খ 

৫. যে য োন দুটি প্রশ্নের সংধিপ্ত উত্তর দোও:                                                            ৪ × ২= ৮  

       ( ) ধপতৃতোধি তো   

       (ি) সম্প্রদোশ্নের ববধিিয সর্মূহ  

       (গ) র্মোতৃতোধি  পধরবোর  োঠোশ্নর্মো   

        ( ) উৎপোদনিী  এবং প্রজনন শ্রর্ম  
 


