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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) Identify any two features of Bhutanese monarchy. 

ভটােনর রাজতে র য কান দুেটা বিশ  িচি ত কর। 
b) Write two features of the geo-politics of South Asia. 

দি ণ এিশয়ার ভূ-রাজনীিতর দু ট বিশ  লখ। 
c) Define Migration. 

অিভ য়ােনর সং া দাও। 
d) Identify any two problems of monarchy. 

রাজতে র য কান দু ট সমস ার কথা উে খ কর। 
e) Write two features of authoritarianism. 

কতৃ বাদী শাসনব ব ার দু ট বিশ  লখ। 
f) Write the full form of L.T.T.E. and in which year it was established? 

L.T.T.E.- এর পুেরা কথা ট িক এবং কত সােল এ ট িত ত হেয়িছল? 
g) Mention any two causes of migration. 

অিভ য়ােনর য কান দু ট কারণ উে খ কর। 
h) What is global terrorism? 



Global terrorism- বলেত িক বাঝ ? 

 

 

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

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

a) Discuss, in brief, about the colonial legacies in South-Asian politics. 

দি ণ-এিশয়ার রাজনীিতেত ঔপিনেবিশক উ রািধকার স েক সংে েপ 

আেলাচনা কর। 
b)  Briefly discuss the major features of monarchy. 

রাজতাি ক শাসনব ব ার মূল বিশ িল সংে েপ আেলাচনা কর।  
c) Write a short note on the objectives of SAARC. 

SAARC- এর উে শ সমূহ িনেয় এক ট সংি  ট কা লখ। 
d) What are the major causes of terrorism— Briefly discuss.  

স াসবােদর মূল কারণ িল িক িক—সংে েপ আেলাচনা কর। 
e) Write a short note on the importance of Indian Ocean in South Asian politics. 

দি ণ এশীয় রাজনীিতেত ভারত মহাসাগেরর  িবষেয় সংে েপ আেলাচনা 
কর। 

f) Point out the major challenges faced by Indian Democracy. 

ভারতীয় গনতে র স ুেখ ধান িতব কতা িলেক িচি ত কর।   

 

 

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

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

a) Discuss the role of political parties in the process of abolition of monarchy and    
establishment of constitutional democracy in Nepal.  

 নপােল রাজতে র অবসান ও সাংিবধািনক গণত  িত ায় রাজৈনিতক দল িলর ভূিমকা 
আেলাচনা কর। 

b)  Write a note on the migration problem in South Asia. 
দি ণ এিশয়ার অিভ য়ান সমস া িবষেয় এক ট ট কা লখ।  
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