
B.A. Semester- VI (Honours) Examination, 2022 (CBCS) 

Subject: Political Science 

Paper: DSE-4 

[Understanding Globalization] 

                                 The figures in the margin indicate full marks. 

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

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণ মাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থা সম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব । 

Time: 3 Hours                                                                                                 Full Marks: 60 

1. Answer any ten from the following questions.                                                               2x10=20 

নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির যে য োি  দশটির উত্তর দোও।    

a) Define new international system 

নয়া বিশ্ব িযিস্থা িলতে বি বিাঝ ? 

b) How do you define the concept of terrorism? 

সন্ত্রাসিাতের ধারণা বি েুবি বি ভাতি িযাখা িরতি ? 

c) What do you understand by political globalisation?  

রাজননবেি বিশ্বায়ন িলতে বি বিাঝ ? 

d)Define the concept of privatisation? 

বিসারিারীিরতনর ধারণাটির সংজ্ঞা োও । 

e) What is ‘Hybrid-culture’? 

সঙ্কর সংসৃ্কবে িলতে বি বিাঝায় ? 

f) Define social globalisation. 

সািাজজি বিশ্বায়তনর সংজ্ঞা োও  । 

g) Who is the author of Globalization and Its Discontents. 

Globalization and Its Discontents গ্রন্থটি িার বলখা?   

h) What is meant by localisation? 

স্থানীয়িরণ িলতে বি বিাঝ ? 

 



i) Mention any two components of globalisation.  

বিশ্বায়তনর বে বিান েুটি উপাোতনর উতেখ িতরা । 

j)Mention the different types of terrorism. 

বিবভন্ন প্রিাতরর সন্ত্রাসিাতের  উতেখ িতরা । 

k) What is the full form of MNCs? 

MNCs -র পতুরা িথাটি বি?  

l)When did the process of globalisation begin? 

 িখন বথতি বিশ্বায়তনর প্রজিয়া শুরু হয় ?  

m) Who said ‘globalisation is the debate and the debate is globalisation’? 

  বিশ্বায়ন হতে  বিেিক এিং বিেিক হতে বিশ্বায়ন   –বি িতলতেন ?  

n) Does terrorism involve the use of violence ? 

সন্ত্রাসবাশ্নদর সাশ্নর্থ ক্ষক ক্ষহংস্রোর ধারণা যুক্ত?  

o) Does globalisation lead to increased protectionism? 

বিশ্বায়ন  ক্ষক বক্ষধ ণে সরুিাবাশ্নদর পর্থ প্রশস্ত কশ্নর?  

 

2.  Answer any four of the following questions:                                               5X4=20 

নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির যে য োি চোরটির উত্তর দোও।    

a) Discuss briefly the role of MNCs in today’s international system ? 

বেণমাে  আন্তেণাক্ষেক  বাবস্থায়  বহুোক্ষেক  সংস্থাগুক্ষির  ভূক্ষমকা সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো  কশ্নরা ।  

b) Write a short note on the features of globalisation. 

বিশ্বায়নের  ববক্ষশষ্ট্য গুশ্নিার উপর  একটি  সংক্ষিপ্ত  িীকা  নিখ্  ।    

c) Write, in brief, the changing nature of contemporary terrorism. 

সাম্প্রক্ষেক  কাশ্নির  সন্ত্রাসবাশ্নদর  পক্ষরবক্ষেণে  প্রকৃক্ষের  একটি  সংক্ষিপ্ত  িীকা  নিখ্  । 

d) How does the concept of neo-classical   liberalism facilitate the process of globalisation? 

েয়া-উদারেীক্ষেবাদ বিশ্বায়ন নক  কীভাশ্নব  ত্বরাক্ষিে  কশ্নরশ্নে ?   

e) Explain briefly, why globalisation results in cultural erosion in some parts of the world. 

পৃক্ষর্থবীর ক্ষবক্ষভন্ন নদশ্নশ সাংসৃ্কক্ষেক  অবিশ্নয়র েেয বিশ্বায়ন দায়ী নকে , সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর । 



 

f) Discuss the negative impact of globalisation on Indian economy. 

ভারেীয়  অর্থ ণেীক্ষের  উপর  বিশ্বায়নের নেক্ষেবাচক প্রভাব আশ্নিাচো কশ্নরা ।  

 

3. Answer any two of the following questions:                                                   2X10=20 

নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির যে য োি দটুির উত্তর দোও।     

a) Globalisation has made the concept of territorial sovereignty irrelevant- justify your answer. 

বিশ্বায়ন ভূখ্ণ্ড নকন্দ্রিক  সাব ণশ্নভৌক্ষমকোর  ধারোটিশ্নক অপ্রাসক্ষিক কশ্নর েুশ্নিশ্নে - যুন্দ্রক্ত  সহকাশ্নর  

আশ্নিাচো কশ্নরা । 

b) Discuss the merits & demerits of globalisation. 

বিশ্বায়নের  সুফি এবং কুফশ্নির উপর একটি  িীকা নিখ্ । 

c) Discuss the role of MNCs  in today’s international system. 

বেণমাে আন্তজকাবেি  বযবস্থায় বহুোক্ষেক সংস্থাগুক্ষির  ভূক্ষমকা  আশ্নিাচো কর । 

d) Discuss the different types of terrorism. 

সন্ত্রাসবাশ্নদর  ক্ষবক্ষভন্ন  রূশ্নপর  উপর  একটি  িীকা নিখ্ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Or 

B.A. Semester- VI (Honours) Examination, 2022 (CBCS) 

Subject: Political Science 

Paper: DSE-4 

[Political Economy of International Relations] 

The figures in the margin indicate full marks. 

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

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণ মাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থা সম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব । 

Time: 3 Hours                                                                                                 Full Marks: 60 

 

1. Answer any ten from the following questions.                                                               2x10=20 

নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির যে য োি  দশটির উত্তর দোও।    

a) Define International Political Economy 

    আন্তজকাবেি রাজননবেি অথ কনীবে সংজ্ঞা োও ।   

b) What is the Mercantilist view of International Political Economy? 

     

    আন্তজকাবেি রাজননবেি অথ কনীবে র  Mercantilist িে বি? 

 

c) Why was General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) established? 

     General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) বিন প্রবেষ্ঠা িরা হয়? 

d) Write about the basic objective of the World Bank in few words? 

     বিশ্ব িযাতঙ্কর বিৌল উতেশ্য অল্প িথায় বলখ।   

e) What were the main issues of Doha Round of negotiation of WTO (2001)? 

     বিশ্ব িাবণজয সংস্থার বোহা সতেলতনর আতলাচনার (2001) প্রধান বিষয় গুবল বি বেল ?   

f)  What does TRIPS stand for?      

        

      TRIPS-এর অথ ক বি? 

 



g)  What does ‘MFN’ mean in international trade? 

     আন্তজকাবেি িাবণতজয ‘MFN’ অথ ক বি?  

h) What are MNCs? 

      MNCs িলতে বি বিাঝ? 

i)  Define FDI.  

    FDI-র সংজ্ঞা দাও।  

j) What is the main role of International Monetary Fund? 

    আন্তজকাবেি অথ কভাণ্ডার-এর প্রধাে ভূবিিা বি ? 

 k) What is an ‘IMF Quota’? 

      IMF Quota বি? 

l)   What is the function of World Trade Organization (WTO)? 

      বিশ্ব িাবণজয সংস্থার  িাজ বি?  

m) What do you understand by the North-South divide in global economy? 

     বিশ্ব অথ কনীবেতে উত্তর ও েবিণ  বিষিয িলতে বি বিাঝ ? 

n) What is NIEO? 

      

     NIEO িলতে বি বিাতঝা? 

 

o) What does regional cooperation in international trade stand for? 

 

     বিশ্ব িাবণজয িযিস্থার বিতে আঞ্চবলি সহতোবিোর অথ ক বি? 

 

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

     নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির যে য োি চোর টির উত্তর দোও।  

a) Explain the evolution of WTO from GATTS. 

     GATTS বথতি বিশ্ব িাবণজয সংস্থার (WTO) বিিেকতনর পথটি িযাখযা ির।  

b) Explain the term GATS which is a part of WTO. 

    বিশ্ব িাবণজয সংস্থার  এিটি অঙ্গ বহতসতি GATS ধারণাটি িযাখা ির।  

c) Write a short note on negative impacts and implications of the working of MNCs. 

     MNC-র িাে কািলীর বনবেিাচি প্রভািগুবল ওপর এিটি সংবিপ্ত িীিা বলতখা 



d) Write a brief note on the major policy concerns of less developed countries towards international 

trade that has developed under WTO. 

 

    বিশ্ব িাবণজয সংস্থা  অধীতন আন্তজকাবেি িযিসা ও িাবণজয  নীবে  সম্পতিক অনুন্নে বেশ্গুবলর   

উতেিগুবল বি ো সংতিতপ উতেখ ির।  

 

e) Write a short note on BRICS. 

    BRICS এর ওপর এিটি সংবিপ্ত িীিা বলতখা ।  

f) Point out the importance of regional economic forums as recent trends in global trade and finance. 

বিশ্ব িাবণজয ও অথ ক িযিস্থার সাম্প্রবেি প্রিণো বহতসতি আঞ্চবলি অথ কননবেি িঞ্চ গুবলর গুরুত্ব 

বনতেকশ্ ির। 

3. Answer any two of the following questions                                      2x10=20 

      নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির যে য োি দটুির উত্তর দোও।  

a) Discuss the international political economy approach to the study of international relations as 

described by Robert Gilpin? 

Robert Gilpin-র রাজননবেি অথ কননবেি েৃটিভঙ্গী অনুোয়ী আন্তজকাবেি সম্পিক বিতেষণ 

ির।  

 

b) Describe the composition and functions of IMF. 

আন্তজকাবেি অথ কভাণ্ডার-এর িঠন ও িাে কািলী িণ কনা ির। 

 

c) Discuss the composition and functions of World Bank 

বিশ্ব িযাতঙ্কর িঠন ও িাে কািলীর সম্পতিক আতলাচনা ির। 

 

d) Write a note on India’s attitude towards WTO. 

বিশ্ব িাবণজয সংস্থার প্রবে ভারতের েৃটিভবঙ্গর উপর এিটি িীিা বলখ।  

 

 

 

 

 

 

 


