
 

 

Activity ID: 1903186021 

B.A. 6th Semester Examination, October 2020 

Subject: Political Science                 Course ID: 60816 
   

Course Title: India’s Foreign Policy in a Globalizing World 

Course Code: AHPLS 603/ DSE- 3 

Full Marks: 18         Time: 1 Hour 

The figures in the margin indicate full marks 

                                                                     

 

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) What is ‘NAM’? 

‘NAM’ বলেত িক বাঝ? 

b) What is India’s ‘Look East’ policy? 

ভারেতর ‘পূেব তাকাও’ নীিত ট িক? 

c) In which year and from which country did Bangladesh gain Independence? 

বাংলােদশ কত সােল এবং কান দেশর কাছ থেক াধীনতা লাভ কেরিছল? 

d) What is the full form of LTTE and in which year it was formed? 

LTTE- এর পুেরা কথা ট িক এবং কত সােল এ ট গ ঠত হয়? 

e) What is the meaning of ‘Multipolarism’? 

‘বহেম তা’- র অথ িক? 

f) Why Nepal is called a ‘Buffer State’? 

নপালেক কন এক ট ‘বাফার রা ’ বলা হয়? 

 



 

 

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) Do you think, that, Russia is till now an ‘indispensable friend’ of India? Argue in 

favour of your answer. 

তিম িক মেন কর য, রািশয়া এখনও পয  ভারেতর এক  ‘অপিরহায ব ু  ’ ? তামার 

উ েরর সপে  যু  দাও। 

b) What types of domestic measures India adopted to combat environmental challenges? 

পিরেবশগত চ ােল  মাকািবলার জেন  ভারত িক ধরেণর অভ রীণ পদে প 

হণ কেরেছ? 

c) What are the basic determinants of India’s foreign policy? 

ভারেতর িবেদশনীিতর মূল িনধারক িল িক িক? 

 

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) Discuss the causes of Sino-Indian rift. 

চীন-ভারত িবেরােধর কারণসমূহ আেলাচনা কর। 

b) Discuss India’s negotiating style and strategy on security issues. 

সুর া সং া  িবষেয় ভারেতর আলাপ-আেলাচনা ও কৗশলগত অব ান িবে ষণ 

কর। 

c) Write a note on India-USA relations since 1991. 

১৯৯১ সাল থেক ভারত-মািকন স েকর ওপর এক ট ট কা লখ। 

 

---- 



Activity ID: 1903187021  

B.A. 6th Semester Examination, October 2020 

Subject: Political Science                 Course ID: 60816 
   

Course Title: Women, Power and Politics 

Course Code: AHPLS 603/ DSE- 3 

Full Marks: 18         Time: 1 Hour 

The figures in the margin indicate full marks 

                                                                     

 

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) What is ‘gender politics? 

‘িল  রাজনীিত’ িক? 

b) Write the names of any two feminist thinkers. 

নারীবােদর য কান দুজন িচ ািবেদর নাম লখ। 

c) What is ‘gender discrimination’? 

 ‘িল  বষম  ’ বলেত িক বাঝ? 

d) What do you mean by patriarchy? 

িপতৃতাি ক ব ব া বলেত তিম িক বাঝ? 

e) What is the difference between ‘sex’ and ‘gender’? 

‘িল ’ ও ‘ জ ার’ এর মেধ  পাথক  িক? 

f) Mention two important laws enacted by the Indian Parliament to protect women’s 

harassment in work place.  



মিহলােদর কমে ে  হন ার হাত থেক র ার জেন  ভারেতর সংসদ ণীত য 

কান দু ট আইেনর উে খ কর। 

 

 

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) Discuss, in brief, the basic features of the feminist movement in India. 

ভারেত নারীবাদী আে ালেনর বিশ েলা সংে েপ আেলাচনা কর। 

b) Write a short note on the division of ‘private sphere’ and ‘public sphere’. 

 ‘ব া  পিরসর’ ও ‘গণ পিরসর’ এর মেধ  িবভাজন স েক এক ট সংি  ট কা 

লখ। 

c) Examine, in brief, the issue of power in feminist approach. 

নারীবাদী দৃ েকাণ থেক মতার িবষয় ট সংে েপ আেলাচনা কর। 

 

 

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) Write a note on the origin and development of feminism. 

নারীবােদর উ ব ও িবকােশর ওপর এক ট ট কা লখ। 

b) Make a critical estimate on the unpaid work of women in the households. 

মিহলােদর গৃহ ািল িবষয়ক অৈবতিনক কােজর উপর এক ট সমেলাচনামুলক িনব  

লখ । 



c) Point out the causes of violence against women in India. 

ভারেত মিহলােদর িব ে  িহংসার কারণ েলা উে খ কর। 

 

---- 
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