B.A. SEMESTER-VI (GENERAL) EXAMINATION, 2022 (CBCS)
Subject: Political Science
Paper: SEC-4
(Peace and Conflict Resolution)
Time: 2 Hours
Full Marks: 40
The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমান ক্ষনশ্নদণশক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
1. Answer any five of the following questions:
নিম্ননিনিত যেক োকিো পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোওঃ
2x5=10
a) How do you define International Peace?
আন্তেণ াক্ষেক শাক্ষন্ত-কক েু ক্ষম কীভাশ্নব সংজ্ঞাক্ষয়ে করশ্নব?
b) What is ‘Conflict Resolution?’
‘দন্দ্ব সমাধান’ কী?
c) What is ‘blue helmet?’
‘ব্লু কহিশ্নমট’ কী?
d) What does ‘UNHCR’ stands for?
‘UNHCR’-এর পুশ্নরা অর্থণ কী?
e) How did Johan Gultung define the term ‘violence?’
কোহান গাল্াং ‘ক্ষহংসা’-কক কীভাশ্নব সংজ্ঞাক্ষয়ে কশ্নরশ্নেন?
f) Define forced migration.
বাধযোমূিক প্রব্রেন বা কোরপূবক
ণ কদশান্তশ্নর গমন-এর সংজ্ঞা দাও।
g) What do you mean by refugee?
উদ্বাস্তু বিশ্নে কী কবাশ্ন া?
h) Write any two causes of war.
যুশ্নের কযশ্নকাশ্ননা দুটি কারশ্নণর উশ্নেখ্ কর।
2. Answer any two of the following questions:
নিম্ননিনিত যেক োকিো দুটি প্রকের উত্তর দোওঃ
a) Write a short note on Galtung’s view on peace and violence.

5x2=10

শাক্ষন্ত ও ক্ষহংসা সম্পশ্নকণ গযািটাং-এর মোমে ক্ষবষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত টীকা কিশ্নখ্া।
b) Write a note on Track-II diplomacy.
Track-II কূটনীক্ষে উপর একটি টীকা কিখ্।
c) What are the causes of forced migration?
বাধযোমূিক কদশান্তরগমন-এর কারণগুক্ষি কী কী?
d) What is positive peace and negative peace?
ইক্ষেবাচক শাক্ষন্ত ও কনক্ষেবাচক শাক্ষন্ত কী?
3. Answer any two of the following questions:
নিম্ননিনিত যেক োকিো দুটি প্রকের উত্তর দোওঃ

10x2=20

a) Discuss the different strategies of international conflict resolution.
আন্তেণ াক্ষেক দ্বন্দ্ব মীমাংসার ক্ষবক্ষভন্ন ককৌশিগুক্ষি আশ্নিাচনা কর।
b) Analyse the role of UNO in international peace keeping and conflict resolution.
আন্তেণ াক্ষেক কিশ্নে শাক্ষন্ত রিা ও ক্ষবশ্নরাধ মীমাংসায় সক্ষিক্ষিে োক্ষেপুশ্নের ভূ ক্ষমকা ক্ষবশ্নেষণ কর।
c) Write a note on contemporary world refugee problem.
সমসামক্ষয়ক ক্ষবশ্ব উদ্বাস্তু সমসযার উপর একটি টীকা কিখ্।
d) Discuss the grass-root level perspective on war and peace.
যুে ও শাক্ষন্ত সম্পশ্নকণ েৃ ণমূি স্তরীয় দৃক্ষিভঙ্গীটি আশ্নিাচনা কর।
....................................

OR
B.A. Semester-VI (General) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: Political Science
Paper: SEC-4
(Human Rights Education)
Time: 2 Hours

Full Marks: 40

The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to give their answers in
their own words as far as practicable.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্ননর ক্ষনশ্নদণশক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
1. Answer any five of the following questions:
নিম্ননিনিত প্রেগুনি যেক যেক োকিো পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও:
a) In which year Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was adopted?
মানবাক্ষধকার সম্পশ্নকণ আন্তেণ াক্ষেক ক াষণাপে (UDHR) ককান বের গৃহীে হয়?
b) What is meant by state-sponsored terrorism?
রাষ্ট্র দ্বারা পৃষ্ঠশ্নপাক্ষষেসন্ত্রাস বিশ্নে ক্ষক কবা ায়?
c) In which year was the National Human Rights Commission constituted in India?
ককান বের ভারশ্নে োেীয় মানবাক্ষধকার কক্ষমশন গঠিে হয়?
d) Which human right is enshrined in Article 21 of the Indian Constitution?
ভারেীয় সংক্ষবধাশ্ননর ২১ নং ধারায় ককান মানবাক্ষধকার সম্পশ্নকণ বিা হশ্নয়শ্নে?
e) Mention any two human rights movements in India.
ভারশ্নের কযশ্নকানও দুটি মানবাক্ষধকার সম্পক্ষকণে আশ্নদািন উশ্নেখ্ কর।
f) What is counter-terrorism?

5x2=10

প্রক্ষে-সন্ত্রাসবাদ বিশ্নে ক্ষক কবা ায়?
g) How many members are there in National Human Rights Commission?
োেীয় মানবাক্ষধকার কক্ষমশশ্ননর কেেন সদসয রশ্নয়শ্নেন?
h) State any two challenges posed against human rights movement in India.
ভারশ্নে মানবাক্ষধকার সম্পক্ষকণে আশ্নদািনগুক্ষির সামশ্নন র্থাকা কযশ্নকানও দুটি চযাশ্নিে উশ্নেখ্ কশ্নরা।
2. Answer any two of the following questions:
নিম্ননিনিত প্রেগুনি যেক যেক োকিো দুটির উত্তর দোওঃ

2x5=10

a) What is Preventive Detention? Do you think it is against human rights in Indian context?
ক্ষনবেণ নমূিক আটক আইন কী? েু ক্ষম ক্ষক মশ্নন কর ভারেীয় কপ্রক্ষিশ্নে এই আইন মানবাক্ষধকার ক্ষবশ্নরাধী? 2+3
b) Write a short note on the functions of National Human Rights Commission.

5

োেীয় মানবাক্ষধকার কক্ষমশশ্ননর কাযণাবিী সম্পশ্নকণ একটি সংক্ষিপ্ত টীকা কিখ্।
c) Write a short note on Protection of Human Rights Act 1993.

5

১৯৯৩ সাশ্নির মানবাক্ষধকার সংরিণ সংক্রান্ত আইনটি সম্পশ্নকণ একটি সংক্ষিপ্ত টীকা কিখ্।
d) Write a short note on the measures taken by Indian Government to counter terrorist activities.
5
ভারশ্নে সন্ত্রাসবাদী ক্ষক্রয়াকিাপ প্রক্ষেশ্নরাশ্নধ সরকার কেৃণ ক গৃহীে পদশ্নিপগুক্ষি সম্পশ্নকণ একটি সংক্ষিপ্ত টীকা
কিখ্।
3. Answer any two of the following questions:
নিম্ননিনিত প্রেগুনি যেক

2x10=20

যেক োকিো দুটির উত্তর দোওঃ

a) Explain why the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is considered as a milestone
document in the history of human rights.
ককন মানবাক্ষধকার সম্পশ্নকণ আন্তেণ াক্ষেক ক াষণাপে (UDHR) মানবাক্ষধকার রিার কিশ্নে এক োৎপযণপূণণ
মাইিশ্নটান- বযাখ্যা কর।
b) Discuss the constitutional provisions to protect human rights in India?
ভারশ্নে মানবাক্ষধকার সংরিশ্নণ সাংক্ষবধাক্ষনক ক্ষবক্ষধ-বযবস্থা গুশ্নিা আশ্নিাচনা কর।

c) Write a short note on some of the features of Human Rights movements in India.
ভারশ্নে মানবাক্ষধকার সংক্রান্ত আশ্নদািনগুক্ষি সম্পশ্নকণ কশ্নয়কটি ববক্ষশিয কিখ্।
d) Write a short note on the ‘The Prevention of Terrorism Act 2002’ (POTA).
‘The Prevention of Terrorism Act 2002’ (POTA) সম্পশ্নকণ একটি সংক্ষিপ্ত টীকা কিখ্।
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