B.A. Part – III (Honours) Examination, 2021
Subject: Political Science
Paper: V

Time: 2 Hours

Full Marks: 50
The figures in the margin indicate full marks.

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

দক্ষিণপ্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণমান
ণ
ক্ষনর্দণশক । পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে
হর্ব।

1. Answer any four of the following questions.

5x4=20

নিম্ননিনিত যে য োি চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ

a) Discuss in brief the System Theory to the study of international relations.
আন্তেণাক্ষেক সম্পর্কণ বযবস্থাজ্ঞাপক েত্ত্ব সংর্ির্প আর্িাচনা কর ।

b) Write a short note on the role of Non-State Actors in international politics.
আন্তেণাক্ষেক রােনীক্ষের্ে অরাষ্ট্ৰীয় কারকগুক্ষির ভূ ক্ষমকার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টিকা
লিখ্ ।

c) Mention the different elements of National Power.
োেীয় িমোর ক্ষবক্ষভন্ন উপাদানগুক্ষি উর্েখ্ কর।

d) What are the four differences between Balance of Power & Collective Security?
শক্তিসাময এবং লযৌর্থ ক্ষনরাপত্তার মর্যয চারটি পার্থকয
ণ উর্েখ্ কর।

e) Discuss in brief the impact of Global Terrorism on international politics.
আন্তেণাক্ষেক রােনীক্ষের উপর ক্ষবশ্ব সন্ত্রাসবার্দর প্রভাব সংর্ির্প আর্িাচনা কর ।

f) Write a note on the concept of South-South Cooperation.
দক্ষিণ-দক্ষিণ সহর্যাক্ষিোর যারণার উপর একটি টিকা লিখ্ ।

2.

Answer any three of the following questions.
নিম্ননিনিত যে য োি নতিটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ
a) Discuss the nature & scope of International Relations.

10x3 = 30

আন্তেণাক্ষেক সম্পর্কণর প্রকৃক্ষে এবং পক্ষরক্ষয আর্িাচনা কর ।

b) Evaluate the theory of Balance of Power.
শক্তিসাময-েত্ত্বটি মূিযায়ন কর ।

c) Discuss the composition & the role of General Assembly of the United Nations
Organization,
সক্তিক্ষিে োক্ষেপুর্ের সাযারণ সভার িঠন ও ভূ ক্ষমকা আর্িাচনা কর ।

d) Discuss the salient features of Nuclear Non Proliferation Treaty.
পারমানক্ষবক ক্ষনরস্ত্রীকরণ চুক্তির প্রযান ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি আর্িাচনা কর ।
e) Discuss the basic tenets of India’s Foreign Policy.
ভারর্ের ক্ষবর্দশনীক্ষের মূি ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি আর্িাচনা কর ।

