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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours Part-III Examination, 2021

POLITICAL SCIENCE
PAPER: PLSA-V
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ
উtর কিরেব।

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates should answer in their own words
and adhere to the word limit as practicable.

1.

Choose the correct alternatives from the following:

1×5 = 5

িনmিলিখত সিঠক িবকl উtরিট েবেছ িনেয় েলেখাঃ
(a) The book ‘The Twenty Years Crisis’ is written by
(i) E. H. Carr
(ii) Stanley Hoffmann
(iii) Hans J. Morgenthau
(iv) A. Linklater
‘The Twenty Years Crisis’ gnিট িলেখেছন
(i) ই. এইচ. কার

(ii) s ানিল হফ্ম ান

(iii) হ াn েজ. মরেগনথাউ

(iv) এ. িল েলটার

(b) The idea of Post-American World was developed by
(i) Fareed Zakaria
(ii) Hans J. Morgenthau
(iii) Kenneth Waltz
(iv) V. I. Lenin

উtর আেমিরকা িবে র ধারণািট িদেয়িছেলন
(i) ফািরদ জাকািরয়া

(ii) হ ানস. েজ. মরেগনথাউ

(iii) েকেনথ ওয়ালজ

(iv) িভ. আই. েলিনন

(c) Which international organization replaced GATT in 1991?
(i) IMF
(ii) OPEC
(iii) WTO
(iv) World Bank
েকান আnজািতক সংsা ১৯৯১ ি sােb GATT-এর পিরবেত গঠন করা হয় ?
(i) আই. এম. এফ.

(ii) ওেপক

(iii) ডিbউ. িট. ও.

(iv) ওয়াl ব া

(d) Which of the following body is associated with the concept of sustainable
development?
(i) Brundtland Commission
(ii) European Economic Commission
(iii) Human Rights Commission
(iv) UNICEF

িনmিলিখত েকান সংsািট িsিতশীল উnয়েনর ধারণার সােথ যুk ?
(i) bাnটল াn কিমশন
(ii) ইউেরািপয়ান ইেকানিমক কিমশন
(iii) মানবািধকার কিমশন
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(e) The first NAM Summit was held in
(i) 1958

(ii) 1959

(iii) 1960

(iv) 1961

েজাট িনরেপk আেnালেনর pথম শীষ বঠক অনুি ত হয়
(i) ১৯৫৮

(ii) ১৯৫৯

(iii) ১৯৬০

Answer any five questions from the following:

2.

িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট pে র উtর দাওঃ
(a) Write two basic features of realist theory.

বাsববাদী তেttর dিট মূল বিশ েলেখা।
(b) Name four theorists of Neo-liberalism.

নয়া-উদারনীিতবােদর চারজন তািttেকর নাম েলেখা।
(c) What do you mean by International Relations?

আnজািতক সmক বলেত tিম িক েবােঝা ?
(d) What do you mean by bipolarity?

িdেমrেকিndকতা বলেত tিম িক েবােঝা ?
(e) Write the composition of OPEC.
OPEC -এর গঠনিট েলেখা।
(f) Write two objectives of ASEAN.

আিসয়ােনর dিট pধান উেdশ েলেখা।
(g) Mention any two functions of the World Bank.

িব ব াে র েয-েকােনা dিট কােজর উেlখ কেরা।
(h) What are the basic functions of WTO?

িব বািণজ সংsার েমৗিলক কাজgিল িক ?
(i) What is the GATT?
GATT িক ?
(j) What do you mean by religious terrorism?

ধমীয় সntাসবাদ বলেত িক েবােঝা ?
(k) What is human security?

মানিবক িনরাপtা িক ?
(l) Define hunger.

kধার সংjা দাও।
(m) Mention the principles of ‘Panchasheel’.

প শীেলর নীিতgিল উেlখ কেরা।
(n) Mention any two objectives of UNO.
UNO-র েয-েকােনা dিট উেdশ েলেখা।
(o) Mention any two determinants of foreign policy.

িবেদশনীিতর েয-েকােনা dিট িনধারক উেlখ কেরা।
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3.

Answer any three questions from the following: (within 100 words each)

5×3 = 15

িনmিলিখত েয-েকােনা িতনিট pে র উtর দাওঃ (pিতিট ১০০ শেbর মেধ )
(a) Discuss briefly the relation between the ‘Centre’ and the ‘Periphery’ states as
mentioned in the World System Theory.

িব ব বsা তtt অনুসাের ‘েকndিsত’ ও ‘pাnিsত’ রা gিলর মেধ সmক সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
(b) Write a short note on the liberal theory of the international relations.

আnজািতক সmেক উদারবাদী তেttর উপের একিট টীকা েলেখা।
(c) Write a short note on SAARC.

সাক সmেক একিট েছাট টীকা েলেখা।
(d) What do you mean by “The World is Flat”?
“The World is Flat” বলেত tিম িক েবােঝা ?
(e) Briefly discuss the political dimensions of globalization.

সংেkেপ িব ায়েনর রাজৈনিতক মাtাgিল আেলাচনা কেরা।
(f) Explain the idea of IPE.
IPE ধারণািট ব াখ া কেরা।
(g) Discuss in detail the concept of sustainable development.

িsিতশীল উnয়েনর ধারণািট িবsািরতভােব আেলাচনা কেরা।
(h) Explain the idea of poverty.

দািরেdর ধারণািট ব াখ া কেরা।
(i) Write a short note on India’s Look East Policy.

ভারেতর পূেব তাকাও নীিতর উপর একিট টীকা েলেখা।
(j) Discuss the basic principles of NAM.
NAM-এর মূলনীিতgিল আেলাচনা কেরা।
4.

Answer any two questions from the following: (within 300-350 words each)

10×2 = 20

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৩০০-৩৫০ শেbর মেধ )
(a) Analyse the Realist theory in International Relations.

আnজািতক সmেকর বাsববাদী তttিট িবে ষণ কেরা।
(b) Explain the feminist approach to International relations.

আnজািতক সmক চচার নারীবাদী দৃি ভ ীিট আেলাচনা কেরা।
(c) How would you describe the Post-Cold War world order?

ঠাnা যুেdাtর িব ব বsােক tিম িকভােব ব াখ া করেব ?
(d) Evaluate the significance of BRICS under the present international order.

সাmpিতক আnজািতক ব বsায় BRICS-র তাৎপয মূল ায়ন কেরা।
(e) Discuss the role and functions of IMF.

আnজািতক অথভা ােরর িমকা ও কাযাবলী আেলাচনা কেরা।
3097

3

Turn Over

B.A./Part-III/Hons./PLSA-V/2021

(f) Analyse the role of TNCs in the process of Globalization.

িব ায়েনর েkেt TNCs -এর িমকা িবে ষণ কেরা।
(g) Discuss the reasons behind the rise of global terrorism.

িব সntাসবােদর উdেবর প ােত কারণgিল আেলাচনা কেরা।
(h) Discuss the effects of environment related aspects of international politics.

আnজািতক রাজনীিতর উপর পিরেবশ সংkাn িবষয়gিলর pভাব িবে ষণ কেরা।
(i) Discuss the basic tenets of Indo-US foreign policy during the ‘post cold war’
period.

‘ঠাnা যুেdাtর’ সময়কােল ভারত-মািকন িবেদশ নীিতর বিশ gিল আেলাচনা কেরা।
(j) Discuss the peace-keeping role of the Security Council.

িনরাপtা পিরষেদর শািnরkাকারী িমকা আেলাচনা কেরা।
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.
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