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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Programme 5th Semester Examination, 2021-22 

PLSGGEC01T-POLITICAL SCIENCE (GE1) 
HUMAN RIGHTS IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE 

Time Allotted: 2 Hours  Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

1.  Answer any five questions from the following: (within 30 words each)  
িনmিলিখত য- কােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৩০ শেbর মেধ ) 

2×5 = 10

(a) Give examples of two second generation rights.
dিট িdতীয় pজেnর অিধকােরর দৃ াn দাও। 

(b) What is the significance of the Universal Declaration of Human Rights? 
মানবািধকার সংkাn সবজনীন ঘাষণার তাৎপয িক ? 

(c) Mention two rights from the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights. 
অথৈনিতক, সামািজক ও সাংskিতক অিধকার সংkাn আnজািতক সনেদ সংরিkত dিট অিধকার 
উেlখ কেরা। 

(d) What is the function of the United Nations Commission on Human Rights? 
সিmিলত জািতপুে র মানবািধকার কিমশেনর কাজ িক ? 

(e) Mention two civil rights guaranteed by the Constitution of South Africa. 
দিkণ আি কার সংিবধােন সংরিkত dিট পৗর অিধকার উেlখ কেরা। 

(f) Mention two political rights guaranteed by the Constitution of India.
ভারতীয় সংিবধােন সংরিkত dিট রাজৈনিতক অিধকার উেlখ কেরা। 

(g) Mention two forms of gender violence that women face in India.
ভারেত নারীর িবrেd ঘিটত dই ধরেনর িল -িহংসার নাম উেlখ কেরা। 

(h) Mention two laws in India that prevent gender violence.
ভারেত িল -িহংসা pিতেরাধকারী dিট আইন উেlখ কেরা। 

(i) Name the law that protects scheduled castes from atrocities in India.
ভারেত তপিশিল জািতর িবrেd অত াচােরর pিতকার কের য আইন তার নাম উেlখ কেরা। 

  
2.   Answer any two questions from the following: (within 100 words each) 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট ১০০ শেbর মেধ )  
5×2 = 10

(a) What are the rights that are protected under the International Covenant on Civil 
and Political Rights? 
পৗর ও রাজৈনিতক অিধকােরর আnজািতক সনেদর সংরিkত অিধকারgিল িক িক ? 

(b) What is the significance of the Geneva Convention?
জেনভা cিkর তাৎপয িক ? 
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(c) Which fundamental rights of the Constitution of India help to secure human 
rights regime? 
ভারতীয় সংিবধােন সংরিkত কান  ্  মৗিলক অিধকারgিল মানবািধকার ব বsােক সুরিkত করেত 
সাহায  কের ? 

(d) Explain the meaning of gender justice.
িল  ন ােয়র ধারণািট ব াখ া কেরা। 

  
3.   Answer any three questions taking one from each module: (within 350 words 

each) 
pিতিট মিডউল থেক একিট কের p  িনেয় িনmিলিখত য- কােনা িতনিট pে র উtর দাওঃ 
(pিতিট ৩৫০ শেbর মেধ )  

10×3=30

 MODULE-I 
(a) Define human rights and explain its basic tenets.

মানবািধকােরর সংjা দাও এবং এর মূল ৈবিশ gিল আেলাচনা কেরা। 
(b) Write an essay on rights that are envisioned in the three generation of rights. 

িতন pজেnর অিধকাের িনিহত অিধকারgিলর উপর একিট টীকা লেখা। 
  

 MODULE-II 
(c) Discuss the terrorist activities and fear of minorities in USA after the 9/11 

terrorist attack.  
৯/১১ ঘটনার পর মািকন যুkরাে  সntাসবাদী কাযকলাপ ও সংখ ালঘুেদর ভীিতর িবষয়িট আেলাচনা 
কেরা। 

(d) Discuss the various causes of insecurity of minorities in India.
ভারেত সংখ ালঘুেদর িনরাপtাহীনতার িবিভn কারণgিল আেলাচনা কেরা। 

  

 MODULE-III 
(e) Who are the Dalits? Do you think that the human rights of Dalits are not secured 

in India? Argue your case. 
দিলত কারা ? tিম িক মেন কেরা য ভারেত দিলতেদর মানবািধকার সুরিkত নয় ? তামার উtেরর 
সপেk যুিk দাও। 

(f) What do you mean by apartheid? Do you think that apartheid in South Africa 
was a state-sponsored racial violence? Give arguments in support of your 
answer.  
বণ-ৈবষম  বলেত িক বােঝা ? tিম িক মেন কেরা য দিkণ আি কার বণ-ৈবষম  রা -dারা সমিথত 
বণ-িহংসা ? তামার উtেরর সপেk যুিk দাও। 

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / 

 Whatsapp to their own respective colleges on the same day / date of examination 
 within 1 hour after end of exam. University / College authorities will not be held 
 responsible for wrong submission (at in proper address). Students are strongly 
 advised not to submit multiple copies of the same answer script. 

 
——×—— 

 


