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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 ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

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

 

 

1. Answer any five of the following questions:      2x5= 10 

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

 

(a)  What is Unipolarity?  

এক- ম েক কতা িক?  

(b) Identify two major challenges of ASEAN.  

ASEAN- এর দু ট ধান িতব কতা উে খ কর।  

(c) Mention any two features of Human Rights.  

মানবািধকােরর য কান দু ট বিশ  লেখা।  

(d) Name the members of SAARC.  

সােকর সদস  রা িলর নাম লেখা।  



(e) Identify two major characteristics of the post-cold war world order.  

ঠা া যুে া র িব ব ব ার দু ট মুখ  বিশ  িচি ত কর। 

(f) Name any four members of the European Union.  

ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর য কান চার ট সদস  রাে র নাম লেখা।  

(g) Define terrorism. 

স াসবাদেক সং ািয়ত কর। 

(h) Write down the name of any two Organs of the United Nations.  

 রা সংেঘর যেকােনা দু ট অে র নাম লেখা।  

 

 

2. Answer any four of the following questions:     5x4=20 

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

 

(a) What are the major Challenges to Human Rights— Briefly discuss.  

মানবািধকােরর সামেন মখু  িতব কতা েলা িক িক—সংে েপ আেলাচনা কর। 

(b) What are the main objectives of SAARC?  

সােকর মূল উে শ েলা িক িক?  

(c) Discuss, in brief, the role of European Union in implementing ‘Euro’ as common currency.  

‘Euro’- ক এক ট সাধারণ মু া িহেসেব বা বায়েন ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর ভূিমকা ট সংে েপ 

আেলাচনা কর।  

(d) Mention, in brief, the basic features of Human Rights.  

মানবািধকােরর মূল বিশ েলা সংে েপ আেলাচনা কেরা।  

(e) Write a short note on the objectives of ASEAN.  

ASEAN- এর উে েশ িলর ওপর এক ট সংি  ট কা লেখা।  



(f) Write a short note on state terrorism.  

রা য় স ােসর ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

 

3. Answer any one of the following questions:     10x1= 10 

িন িলিখত দেুটার মেধ  য কােনা এক ট ে র উ র দাও।  

(a) Write a note on the impact of globalization on climate change. In this regard, mention any 
one international initiative to combat the climate change. 

জলবায়ু পিরবতেন িব ায়েনর ভাব টেক িবেশষ  িদেয় এক ট ট কা লখ। এ সে , 
জলবায়ু পিরবতন মাকািবলায় আেয়া জত য কান এক ট আ জািতক উেদ ােগর কথা উে খ 
কর। 

(b) Evaluate the changing role of the United Nations Organization in post-Cold War era.  

ঠা া যুে া র কােল স িলত জািতপুে র পিরবিতত ভূিমকা টর মূল ায়ন কেরা।  

 

xxxx 

 


