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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 4th Semester Examination, 2022 

PLSACOR10T-POLITICAL SCIENCE (CC10) 

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) What do you mean by globalization? 
িব ায়ন বলেত tিম কী বােঝা ? 

(b) Mention two criticisms of globalization. 
িব ায়েনর dিট সমােলাচনা উেlখ কেরা। 

(c) What was the objective of Bretton Woods Conference? 
bটন উড ্ স সেmলেনর উেdশ  কী িছল ? 

(d) What is GATT? 
GATT কী ? 

(e) Give two examples of global social movements. 
িব  সামািজক আেnালেনর dিট উদাহরণ দাও। 

(f) Name four MNCs. 
চারিট বhজািতক সংsার নাম লেখা। 

(g) What is Greenpeace? 
gীনিপস কী ? 

(h) What is Agenda 21? 
Agenda 21 কী ? 

(i) Define human security. 
মানব িনরাপtার সংjা দাও। 

  

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) State the main aspects of globalization.
িব ায়েনর pধান িবষয়gিল আেলাচনা কেরা। 



CBCS/B.A./Hons./4th Sem./PLSACOR10T/2022 

4129 2

(b) Write a short note on TNCs in globalization.
িব ায়েন বhজািতক কেপােরশেনর িমকা সmেক একিট সংিkp টীকা লেখা। 

(c) Discuss the salient features of the Non-Proliferation Treaty (NPT).
NPT cিkর মূল বিশ gিল আেলাচনা কেরা। 

(d) Write a short note on the concept of ‘Global Governance’.
আnজািতক ‘‘িব  শাসন pণালী’’ ধারণার উপর একিট সংিkp টীকা লেখা। 

  

3. Answer any three questions taking one from each module: (within 350 words 
each) 
pিতিট মিডউল থেক একিট কের p  িনেয় য- কােনা িতনিট pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৩৫০ 
শেbর মেধ ) 

10×3 = 30

 MODULE-I 
(a) Analyse the political and economic dimensions of globalization.

িব ায়েনর রাজৈনিতক এবং অথৈনিতক মাtাgিল আেলাচনা কেরা। 
(b) Explain the Bretton Woods System and list the reasons behind its decline. 
bটন উড ্ স ব বsািট ব াখ া কেরা ও এিটর grt hােসর কারণgিল লেখা। 

  

 MODULE-II 
(c) “Terrorism is a serious threat to world peace” — Discuss.

‘‘সntাসবাদ িব  শািnর জন  এক মারাtক hমিক’’ — আেলাচনা কেরা। 
(d) Explain the different dimensions of Human Security.

মানব িনরাপtার িবিভn মাtা ব াখ া কেরা। 

  

 MODULE-III 
(e) Explain the concepts of Bipolarity and Unipolarity in detail with examples. 

উদাহরণসহকাের িdেমrেকিndকতা এবং একেমrেকিndকতার ধারণাgিল িবsািরতভােব ব াখ া কেরা। 
(f) Write a critical note on the Neo-liberal approach to global governance. 

আnজািতক শাসন pণালীেত নব -উদারবাদী দৃি ভি র উপের একিট সমােলাচনামলূক টীকা লেখা। 
  

 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. 

 
——×—— 

 


