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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2020  

POLITICAL SCIENCE 
PAPER-PLSA-V 

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. Choose the correct alternatives from the following: 
িনmিলিখত সিঠক িবকl উtরিট েবেছ িনেয় েলেখাঃ 

1×5 = 5

(a) The main proponent of World System theory is  
(i) A. G. Frank  (ii) Immanuel Wallerstein 
(iii) Lenin  (iv) Morgenthau 
িব  ব বsা তেttর মুখ  pবkা হেলন 
(i) এ. িজ. া   (ii) ইমানুেয়ল ওয়ালারsাইন 
(iii) েলিনন  (iv) মগর্ ানথাউ 

(b) The book “Theory of International Politics” is written by 
(i) John Baylis  (ii) Joseph Nye   
(iii) Adam Smith   (iv) Kenneth Waltz 
“Theory of International Politics” gnিট িলেখেছন 
(i) জন বাইিলস (ii) েজােসফ নাই (iii) অ াডাম িsথ (iv) েকেনথ ওয়ালজ 

 

(c) The headquarter of IMF is located at 
 (i) Paris (ii) Washington (iii) London (iv) Geneva 
আnজর্ািতক অথর্ভাnােরর pধান কাযর্ালয় অবিsত  
(i) প ািরস (ii) ওয়ািশংটন (iii) লnন (iv) েজেনভা 

(d) The concept of sustainable development was formulated by 
(i) Vienna Convention (ii) Montreal Protocol 
(iii) Brundtland Commission  (iv) Kyoto Protocol 
িsিতশীল উnয়েনর ধারণািট গৃহীত হয়  
(i) িভেয়না কনেভনশন  (ii) মিnল েpােটাকল  

(iii) b ানডয়ল াn কিমশন (iv) িকেয়ােটা েpােটাকল 

(e) The first NAM Summit was held in 
(i) 1958  (ii) 1959 (iii) 1960 (iv) 1961 
েজাট িনরেপk আেnালেনর pথম শীষর্ বঠক অনুি ত হয় 
(i) ১৯৫৮ (ii) ১৯৫৯ (iii) ১৯৬০ (iv) ১৯৬১ 
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2. Answer any five questions from the following: 
িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ 

2×5 = 10

(a) Mention two basic features of realist theory. 
বাsববাদী তেttর dিট মূল বিশ  উেlখ কেরা। 

(b) What do you mean by Internationalization? 
আnজর্ািতকীকরণ বলেত িক েবােঝা ? 

(c) What is unipolarity? 
একেমrেকndীকতা কােক বেল ? 

(d) What was the objective of the Truman doctrine? 
ুম ান নীিতর উেdশ  িক ? 

(e) Write two limitations of SAARC. 
সাকর্ এর dিট সীমাবdতা েলেখা। 

(f) Give four examples of the TNCs. 
TNC-র চারিট উদাহরণ দাও। 

(g) What are the basic functions of WTO? 
িব  বািণজ  সংsার েমৗিলক কাযর্াবলী েলেখা। 

(h) What do you mean by I.P.E? 
আই. িপ. ই বলেত িক েবােঝা ? 

(i) What is Agenda 21? 
এ ােজnা  21 িক ? 

(j) Define Human Security. 
মানিবক িনরাপtার সংjা দাও। 

(k) Define Poverty. 
দািরেd র সংjা দাও। 

(l) What is NIEO? 
নয়া আnজর্ািতক অথর্ৈনিতক ব বsা িক ? 

(m) Mention the principles of Panchsheel. 
প শীেলর নীিতgিল উেlখ কেরা। 

(n) What is the objective of the Kyoto Protocol? 
িকেয়ােটা েpােটাকেলর উেdশ  িক ? 

(o) Mention four basic objectives of United Nations. 
সিmিলত জািতপুে র চারিট উেdশ  েলেখা। 

  
3. Answer any three questions taking from Unit-I to Unit-V: (within 100 words) 

ইউিনট ১ েথেক ইউিনট ৫ এর মেধ  েয-েকােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট ১০০ শেbর মেধ ) 
5×3 = 15

 Unit-I / ইউিনট-১ 

(a) Discuss the main facts of the Neo-Realist theory to explain international relations. 
আnজর্ািতক সmেকর্ নয়া বাsববাদী তেttর মূল বিশ gিল আেলাচনা কেরা। 

(b) Write a short note on the liberal theory of international relations. 
আnজর্ািতক সmেকর্র উদারনীিতবাদী তেttর একিট সংিkp টীকা েলেখা। 
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 Unit-II/ ইউিনট-২ 

(c) Write a short note on the Cuban Missile Crisis. 
িকউবা েkপণাst সংকেটর উপর একিট টীকা েলেখা। 

(d) Explain the idea “The world is flat”. 
“The world is flat”-এই ধারণািট ব াখ া কেরা। 

  

 Unit-III /  ইউিনট-৩ 

(e) Briefly discuss the role and functions of IMF.
আnজর্ািতক অথর্ভাnােরর িমকা ও কাযর্াবলী সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

(f) Discuss the political dimensions of globalisation. 
িব ায়েনর রাজৈনিতক মাtাgিল আেলাচনা কেরা। 

  

 Unit-IV /  ইউিনট-৪ 

(g) Explain the changing nature of terrorism in the era of globalization. 
িব ায়েনর যুেগ সntাসবােদর pkিতেত েয পিরবতর্ন ঘেটেছ তা আেলাচনা কেরা। 

(h) Discuss the concept of poverty in International Relations. 
আnজর্ািতক সmেকর্ দািরেd র ধারণািট আেলাচনা কেরা। 

  

 Unit-V /  ইউিনট-৫ 

(i) Discuss in brief, India’s ‘Look East Policy’. 
ভারেতর ‘পূেবর্ তাকাও নীিত ’িট সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

(j) Write a note on restructuring of the Security Council. 
িনরাপtা পিরষেদর পুনগর্ঠন সmেকর্ একিট টীকা েলেখা। 

  

4. Answer any two questions taking from Unit-I to Unit-V : (within 300-350 words) 
ইউিনট ১ েথেক ইউিনট ৫ এর মেধ  েয-েকােনা dিট pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৩০০-৩৫০ শেbর 
মেধ ) 

10×2 = 20

 Unit-I /  ইউিনট-১ 

(a) Discuss the World Systems theory of International Relations. 
আnজর্ািতক সmেকর্র িব  ব বsা তttিট আেলাচনা কেরা। 

(b) Explain the feminist approach to International Relations. 
আnজর্ািতক সmকর্ চচর্ার নারীবাদী দৃি ভি িট আেলাচনা কেরা। 

  

 Unit-II /  ইউিনট-২ 

(c) Explain the reason behind the end of the Cold War. 
ঠাnাযুd অবসােনর কারণgিল আেলাচনা কেরা। 

(d) Evaluate the significance of BRICS under the present international order. 
সাmpিতক আnজর্ািতক ব বsায় BRICS-র তাৎপযর্ মূল ায়ন কেরা। 
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 Unit-III /  ইউিনট-৩ 

(e) Explain the nature of the Bretton Woods system and identify the reasons behind 
its breakdown. 
েbটন উডস  ্ ব বsার pkিত ব াখ া কেরা এবং এিটর পতেনর কারণgিল িচিhত কেরা। 

(f) Write a short note on the role of TNCs in globalization. 
িব ায়েন TNC-র িমকার উপর একিট টীকা েলেখা। 

  

 Unit-IV /  ইউিনট-৪ 

(g) Explain the concept of hunger and point out the relationship between 
globalization and hunger. 
kধার ধারণািট ব াখ া কেরা এবং kধা ও িব ায়েনর মেধ  সmকর্িটর উপর আেলাকপাত কেরা। 

(h) Give an account of the significance of environment in international politics. 
আnজর্ািতক সmেকর্ পিরেবেশর তাৎপেযর্র ব াখ া দাও। 

  

 Unit-V /  ইউিনট-৫ 

(i) Explain the basic trends of Indo-Pakistan Relations during the past two decades. 
গত dই দশেক ভারত-পািকsান সmেকর্র েমৗিলক ধারাgিল ব াখ া কেরা। 

(j) Discuss the role of Security Council in the Peacekeeping operation. 
শািn রkায় িনরাপtা পিরষেদর িমকা আেলাচনা কেরা। 

 ——×—— 
 


