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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2022  

POLITICAL SCIENCE 
PAPER: PLSA-V 

Time Allotted: 4 Hours Full Marks: 100 

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 idea of structural realism was used by 
(i) Woodrow Wilson (ii) Immanuel Wallerstein 
(iii) Kenneth Waltz  (iv) Hans J. Morgenthau 
কাঠােমাগত বাsববােদর ধারণা ব বহার কেরিছেলন 
(i) উে া উইলসন  (ii) ইমানুেয়ল ওয় ালরsাইন  
(iii) েকেনথ ওয়ালজ ্   (iv) হাn েজ. মগর্ ানথাউ 

(b) The Suez Canal Crisis took place in the year
(i) 1956 (ii) 1955  (iii) 1966  (iv) 1954 
সুেয়জ ক ানাল সংকট ঘেট 
(i) ১৯৫৬ সােল (ii) ১৯৫৫ সােল (iii) ১৯৬৬ সােল (iv) ১৯৫৪ সােল 

 

(c) OPEC was formed in the year 
(i) 1958 (ii) 1960  (iii) 1965  (iv) 1970 
ওেপক গিঠত হয়  
(i) ১৯৫৮ সােল (ii) ১৯৬০ সােল (iii) ১৯৬৫ সােল (iv) ১৯৭০ সােল 

(d) Treaty of Westphalia was signed in the year
(i) 1648 (ii) 1650  (iii) 1655  (iv) 1652 
ওেয়sফ ািলয়ার শািn cিk sাkিরত হেয়িছল  
(i) ১৬৪৮ সােল (ii) ১৬৫০ সােল (iii) ১৬৫৫ সােল (iv) ১৬৫২ সােল 

(e) The book ‘Making Sense of Human Rights’ is written by
(i) James Nickel   (ii) John Rawls 
(iii) John Baylis  (iv) James Griffin 
‘Making Sense of Human Rights’ gnিট িলেখেছন  
(i) েজমস ্  িনেকল  (ii) জন রলস ্  
(iii) জন েবিলস  (iv) েজমস ্  িgিফন 
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2. Answer any ten questions from the following:
িনmিলিখত েয-েকােনা দশিট  pে র উtর দাওঃ 

2×10 = 20

(a) Give a definition of International Relations.
আnজর্ািতক সmেকর্র সংjা দাও। 

(b) Name four theorists of neo-liberalism.
চারজন নয়া উদারনীিতবাদী তািttেকর নাম েলেখা। 

(c) Mention two limitations of the liberal theory.
উদারনীিতবাদী তেttর dিট সীমাবdতা উেlখ কেরা। 

(d) What was the main objective of the Truman Doctrine?
ুম ান নীিতর মলূ উেdশ  িক িছল ? 

(e) What do you mean by unipolar world?
একেমr িব  বলেত tিম িক েবােঝা ? 

(f) What are the major objectives of BRICS?
িbকস ্  -এর pধান উেdশ gিল িক ? 

(g) What are the basic functions of IMF?
আnজর্ািতক অথর্ ভা ােরর েমৗিলক কাযর্াবলী িক ? 

(h) What is GATT? 
গ াট িক ? 

(i) Distinguish globalization from internationalization.
আnজর্ািতকীকরণ েথেক িব ায়েনর পাথর্ক  কেরা। 

(j) What do you mean by State Terrorism?
রা ীয় সntাসবাদ বলেত িক েবােঝা ? 

(k) Define poverty. 
দািরেd র সংjা দাও। 

(l) What is human security? 
মানিবক িনরাপtা িক ? 

(m) What is meant by Human Right?
মানবািধকার বলেত িক েবাঝায় ? 

(n) What are the principal determinants of foreign policy?
িবেদশনীিতর মলূ িনধর্ারকgিল িক িক ? 

(o) Mention the principles of ‘Panchsheel’.
প শীেলর নীিতgিল উেlখ কেরা। 

  

3. Answer any five questions taking one from each unit: (within 100 words) 
pিতিট ইউিনট েথেক একিট  কের িনেয় েমাট পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট ১০০ শেbর মেধ ) 

5×5 = 25

 Unit-I / ইউিনট-১ 

(a) Write a short note on the Feminist theory of International Relations.
আnজর্ািতক সmেকর্র নারীবাদী তেttর উপর একিট সংিkp টীকা েলেখা। 

(b) Explain the idea of Core and Periphery in World Systems theory.
িব ব বsা তেtt েকnd ও pােnর ধারণািট ব াখ া কেরা। 
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 Unit-II/ ইউিনট-২ 

(c) Write a short note on ASEAN. 
আিসয়ান সmেকর্ একিট েছাট টীকা েলেখা। 

(d) What is Unipolarity? 
এক-েমr িব  বলেত িক েবােঝা ? 

  

 UNIT–III / ইউিনট-৩ 
(e) Briefly discuss the role of Transnational Corporations (TNCS) in the 

globalization process. 
িব ায়ন pিkয়ায় বhজািতক সংsাgিলর িমকা সংেkেপ িবে ষণ কেরা। 

(f) Write the composition of the World Bank. 
িব ব াে র গঠনিট েলেখা। 

  
  UNIT–IV / ইউিনট-৪ 

(g) Discuss the concept of sustainable development. 
িsিতশীল উnয়েনর ধারণািট আেলাচনা কেরা। 

(h) Analyse the impact of globalization on hunger. 
kধার উপর িব ায়েনর pভাব িবে ষণ কেরা। 

  

 Unit-V /  ইউিনট-৫ 

(i) Discuss the foreign policy of China in the modern world. 
আধুিনক িবে  চীেনর পররা  নীিত আেলাচনা কেরা। 

(j) Discuss the role of India as an emerging power. 
আধুিনক িবে  kমতাশীল েদশ িহসােব ভারেতর িমকা আেলাচনা কেরা। 

  

4. Answer any five questions taking one from each unit: (within 300-350 words) 
pিতিট ইউিনট েথেক একিট কের িনেয় েমাট পাঁচিট pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৩০০-৩৫০ শেbর 
মেধ ) 

10×5 = 50

 Unit-I /  ইউিনট-১ 

(a) What do you mean by Neo-liberal theory of International Relations? How is it 
different from Liberal theory? 
আnজর্ািতক সmেকর্র েkেt নয়া উদারনীিতবাদ বলেত িক েবােঝা ? এিট িকভােব উদারনীিতবাদী তেttর 
েথেক আলাদা ? 

(b) Discuss the major principles of liberalism in the study of International Relations. 
আnজর্ািতক সmকর্ অধ য়েন উদারনীিতবােদর মূলনীিতgিল আেলাচনা কেরা। 

  

 Unit-II /  ইউিনট-২ 

(c) What do you mean by Post-American world? Discuss. 
আেমিরকা-উtর িব  বলেত িক েবােঝা ? আেলাচনা কেরা। 
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(d) Distinguish between the concept of ‘Bipolarity’ and ‘Unipolarity’ in International 
Relations. 
আnজর্ািতক সmেকর্ একেমrবাদ ও িdেমrবােদর ধারণার মেধ  পাথর্ক  িনণর্য় কেরা। 

  
 UNIT–III / ইউিনট-৩ 

(e) Explain the various problems faced by the IMF in recent years. 

সাmpিতককােল আnজর্ািতক অথর্ভা ােরর িবিভn সমস াgিল ব াখ া কেরা। 

(f) Discuss the various dimensions of globalization. 

িব ায়েনর িবিভn মাtাgিল আেলাচনা কেরা। 

  

 UNIT–IV / ইউিনট-৪ 

(g) Analyse the major causes behind the emergence of global terrorism with 
appropriate examples. 

উপযুk উদাহরণসহ িব -সntােসর উdেবর প ােত pধান কারণgিল িবে ষণ কেরা। 

(h) Explain the impact of environmental issues on International Politics. 

আnজর্ািতক রাজনীিতর উপর পিরেবশ সংkাn িবষয়gিলর pভাব িবে ষণ কেরা। 

  
 UNIT–V / ইউিনট-৫ 

(i) Do you think that the NAM is relevant in today’s world? Argue your case. 

tিম িক মেন কেরা বতর্মান িবে  েজাট িনরেপk আেnালেনর pাসি কতা আেছ ? েতামার মেতর 
সপেk যুিk দাও। 

(j) Discuss the trends of Indo-Pak Relations in the 21st Century. 

একিবংশ শতাbীেত ভারত-পািকsান সmেকর্র ধারাgিল 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.  

 ——×—— 
 


