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The figures in the right hand side margin indicate full marks.  

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দি ন া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

1. Answer any five of the following questions:                                             2×5= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাচঁ ট ে র উ র দাও। 

a) What is multi-track diplomacy? 

Multi-track- কূটনীিত িক? 

b) Who is the author of The End of History and the Last Man and in which year it was 
published? 

The End of History and the Last Man ট ক িলেখেছন এবং কত সােল এ ট কািশত হয়? 

c) What do you mean by an ethnic conflict? 

জািতগত  বলেত তিম িক বাঝ? 

d) Name any two methods of conflict resolution. 

িবেরাধ িন ি র য কান দুেটা উপায় লখ। 

e) Mention any two international peace treaties. 

য কান দুেটা আ জািতক শাি  চ র উে খ কর। 

f) What is ping-pong diplomacy? 



‘িপং-পং’ কূটনীিত িক? 

g) Which is the most pragmatic method of conflict resolution of Gandhi? 

গা ীর িবেরাধ িন ি র কান প িত ট সবােপ া ব বহািরক? 

h) Who is the author of Non -Violence in Peace and War and in which year it was published? 

Non-Violence in Peace and War-  ট ক িলেখেছন এবং কত সােল এ ট কািশত হেয়িছল? 

 

2. Answer any four of the following questions:                                           5×4= 20 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও। 

a) Enumerate the major causes of war. 

যেু র মূল কারণ েলা িববতৃ কর। 

b) Explain two important approaches to Peace building. 

শাি  াপেনর য কান দুেটা প িত ব াখ া কর। 

c) Briefly state the causes of the decline of diplomacy. 

কূটনীিতর ভাব ােসর কারণ েলা সংে েপ বণনা কর। 

d) Write a short note on the sub-national conflict with special reference to Asia. 

এিশয়ার ওপর িবেশষ  আেরাপ কের উপ-জাতীয় সংঘষ স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 

e) Briefly comment on the Gandhian notion of conflict resolution. 

গা ীর সংঘষ িনরসেনর ধারণার ওপর সংে েপ ম ব  কর। 

f) Explain, in brief, how does Negotiation play an important part in conflict resolution. 

সংঘষ িনরসন য়ায় আলাপ-আেলাচনা িকরকম পূণ ভূিমকা পালন কের স িবষেয় 
সংে েপ আেলাচনা কর। 

 

3. Answer any one of the following questions:                                             10×1= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও। 

a) Analyze the role of ideology in the post-cold war era. 

ঠা া যুে া র যেুগ আদেশর ভূিমকা িবে ষণ কর। 

b) Write a critical note on the ethnic conflicts with special reference to Rwanda.  



Rwanda- র ঘটনার ওপর িবেশষ  আেরাপ কের জািতগত সংঘেষর ওপর এক ট 
সমােলাচনামূলক ট কা লখ। 

 

xxxx 

 

 


