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1. Answer any TWO of the following questions:                                            2 X 2= 4 

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান দু ট ে র উ র দাওঃ 

a) Mention any two causes of war. 

যুে র য কান দু ট কারণ উে খ কর। 

b) What do you understand by ‘Uniting for Peace Resolution’ (1950)? 

‘শাি র জেন  ঐক  াব’ (১৯৫০) বলেত িক বাঝ? 

c) Which incident has introduced post-cold war era? 

কান ঘটনা ঠা া যুে া র কােলর সূ পাত কের? 

d) Mention any two ethnic conflicts in South East Asia. 

দি ণ পূব এিশয়ার য কান দুেটা জািতেগা গত সংঘেষর উে খ কর। 

e) Point out any two sub-national conflicts. 

য কান দুেটা উপ–জাতীয় সংঘেষর উে খ কর। 



  

 

f)  What is ‘Track-II Diplomacy’? 

‘Track-II কূটনীিত’ িক?   

 

2. Answer any ONE of the following questions:                    5 X 1= 5  

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান এক ট ে র উ র দাওঃ                                           

a) Write a short note on the ‘mediation’. 

 ‘মধ তার ’ ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

b) Would you consider that ‘negotiation’ is one of the important tools of conflict 

resolution? Argue in favour of your answer. 

তিম িক মেন কর ‘পার িরক আেলাচনা’ সংঘাত িনরসেনর এক ট অন তম 

পূণ উপায় ? তামার উ েরর সপে  যু  দাও।  

c) Write a short note on ethnic conflict. 

জািতেগা গত ে র উপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

 

3.  Answer any ONE of the following questions:                                       9 X 1= 9 

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান এক ট ে র উ র দাওঃ 

a) Mention the causes of decline of diplomacy. 

কূটনীিতর ভাব ােসর কারণ িল উে খ কর। 

b) Discuss Gandhian approach to the field of peace building and conflict resolution. 

শাি  িত া ও  িনরসন য়ায় গাি বাদী দৃ ভি ট  আেলাচনা কর। 

c) Write a note on the ethnic conflict of Sri Lanka. 

ীল ার জািতেগা গত সংঘেষর ওপর এক ট ট কা লখ।   
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