B.A. Semester-VI (General) Examination, 2021 (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 পূণমান
ণ
ক্ষনশ্নদণ শক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।

1. Answer any eight of the following questions:
নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনি থেকে থে থেোকিো আটটটর উত্তর দোওঃ

5 × 8 = 40

a) Write a brief note on the importance of international peace and conflict studies.
আন্তেণাক্ষেক শাক্ষন্ত এবং দ্বন্দ্ব সম্পক্ষকে
ণ ক্ষবদযাচচণার গুরুশ্নের উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা
লিশ্নখ্া।
b) Identify the basic elements of peace keeping and conflict resolution?
আন্তেণাক্ষেক শাক্ষন্ত রিা ও দ্বন্দ্ব মীমাংসার প্রধান উপাদানগুক্ষি ক্ষচক্ষিে কশ্নরা।
c) Write a brief note on the conflict, violence and peace as developed by Gultung.
গািিাং দ্বন্দ্ব, ক্ষহংসা এবং শাক্ষন্তর মশ্নধয লয সম্পকণ ক্ষনমাণ
ণ কশ্নরশ্নেন ো সংক্ষিপ্ত ভাশ্নব লিখ্।
d) Point out the major causes behind international conflict.
আন্তেণাক্ষেক দ্বশ্নন্দ্বর পশ্চাশ্নে প্রধান কারণগুক্ষি লিশ্নখ্া।
e) Point out the negative and positive consequences of conflict.
দ্বশ্নন্দ্বর ইক্ষেবাচক এবং লনক্ষেবাচক ফিাফিগুক্ষি উশ্নেখ্ কশ্নরা।
f) Discuss in brief different types of violence following Johan Galtung.
লোহান গািিাংশ্নক অনুসরণ কশ্নর ক্ষহংসা’র ক্ষবক্ষভন্ন ধরণগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কশ্নরা।
g) What is ‘Track II Diplomacy’?

‘Track II কূিনীক্ষে’ কী?
h) Write a short note on Montville’s concept of conflict resolution.
Montville-এর দ্বন্দ্ব মীমাংসার ধারণার উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা লিশ্নখ্া।
i) Write a note on the crisis of the Chakma refugees.
চাকমা উদ্বাস্তু সমসযার উপর একটি িীকা লিশ্নখ্া।
j) What are the causes of forced migration?
বাধযোমূিক লদশান্তরগমন-এর কারণগুক্ষি কী কী?
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দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণমাশ্ননর
ণ
ক্ষনশ্নদণ শক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।

1. Answer any eight of the following questions:
নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মকযে থেকে থে থেোকিো আটটটর উত্তর দোওঃ

5×8=40

a) Write a short note on the meaning and nature of human rights.
মানবাক্ষধকাশ্নরর অর্থ ও
ণ প্রকৃক্ষে সম্পশ্নকণ একটি সংক্ষিপ্ত িীকা লিখ্।
b) Point out any five important features of third generation of human rights.
মানবাক্ষধকাশ্নরর েৃেীয় প্রেশ্নের লয লকাশ্ননা পাাঁচটি ববক্ষশষ্ট্য উশ্নেখ্ কর।
c) Identify the major principles of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
ক্ষবশ্বমানবাক্ষধকাশ্নরর সনশ্নদর (UDHR) নীক্ষেগুক্ষি সংিশ্নপ আশ্নিাচনা কর।
d) Point out the major institutional mechanisms undertaken in India for the protection of
human rights.
ভারশ্নে মানবাক্ষধকার সংরিশ্ননর উশ্নেশ্নশয গৃহীে প্রাক্ষেষ্ঠাক্ষনক বযবস্থাসমূহ সম্পশ্নকণ সংশ্নিশ্নপ
আশ্নিাচনা কর।
e) How are the members of the National Human Rights Commission (NHRC) appointed in
India?
ভারশ্নের োেীয় মানবাক্ষধকার কক্ষমশশ্ননর (NHRC) সদসযশ্নদর ক্ষনশ্নয়াগ আশ্নিাচনা কর।
f) Write a short note on the role of National Human Rights Commission.
োেীয় মানবাক্ষধকার কক্ষমশশ্ননর ভূ ক্ষমকা সম্পশ্নকণ একটি সংক্ষিপ্ত িীকা লিখ্।

g) Do you think that terrorism causes a violation of the human rights of the individual?
Explain briefly.
েু ক্ষম কী মশ্নন কর লয সন্ত্রাসবাদ হি বযক্তির মানবাক্ষধকার িঙ্ঘশ্নণর অনযেম কারণ?
সংশ্নিশ্নপ বযখ্যা কর।
h) Write a short note on the various anti-terrorist measures undertaken in India to protect
human rights.
ভারশ্নে মানবাক্ষধকার সংরিশ্ননর উশ্নেশ্নশয গৃহীে ক্ষবক্ষভন্ন সন্ত্রাসবাদ-প্রক্ষেশ্নরাধী বযবস্থাসমূহ
সম্পশ্নকণ সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কর।
i) Point out any five important features of the human rights movements organised in India.
ভারশ্নে সংগটিে মানবাক্ষধকার আশ্নদািনসমূশ্নহর লয লকাশ্ননা পাাঁচটি গুরুেপূণ ববক্ষ
ণ শষ্ট্য
উশ্নেখ্ কর।
j) Write a short note on the role of civil society in organising human rights movements in
India.
ভারশ্নে মানবাক্ষধকার আশ্নদািন সংগটিে হওয়ার লিশ্নে নাগক্ষরক সমাশ্নের ভুক্ষমকা
সম্পশ্নকণ একটি সংক্ষিপ্ত িীকা লিখ্।

