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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাচঁ ট ে র উ র দাও।  
a. Why is ‘cold war’ named as such? 

‘ঠা া লড়াই’ ক ‘ঠা া লড়াই’ বেল কন আখ ািয়ত করা হয় ? 

 
b. Mention any three major causes of Terrorism. 

স াসবােদর য কান িতন  মূল কারণ উে খ কর ।   

 
c. What are the main threats of Climate Change? 

জলবায়ু পিরবতেনর ধান িবপদ কী কী ?  

 

d. What do you understand by Human Rights?  
‘মানবািধকার’ বলেত কী বাঝ ?  

e. What is meant by Globalization? 
িব ায়ন বলেত কী বাঝায় ?  



f. Point out any two objectives of ASEAN. 
ASEAN- এর য কান  উে শ  উে খ কর ।  

g. What is the main purpose of SAARC? 
সােকর ধান উে শ  কী?  

h. Write down any two reasons behind formation of the European Union. 
ইউেরাপীয় ইউিনয়ন গঠেনর প ােতর য কােনা  কারণ লখ ।  

  

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও ।  
 
a. Write a short note on the UN role in post-Cold War period. 

ঠা া যুে া র কােল রা সংেঘর ভূিমকা িনেয় এক  সংি  কা লখ । 

 
b. Write a short note on the ‘Rio de Janeiro Earth Summit, 1992’. 

‘িরও িড জেনইেরার বসু রা সে লন (1992)’ স েক এক  সংি  কা লখ । 

 
c. How can we reduce Global Warming?  

আমরা কীভােব িব  উ ায়ণ কমােত পাির ?    

 

d. What are the various dimensions of Globalization? 
িব ায়েনর িবিভ  মা া েলা িক িক ? 

 
e. In which areas SAARC has proven itself a successful regional organisation?  

আ িলক সংগঠন িহেসেব সাক কান কান ে  িনেজেক সফল বেল মািনত করেত পেরেছ ?  

 
f. What are the major challenges before ASEAN? 

ASEAN- এর সামেন মূল িতব কতা েলা িক িক ? 

  

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও ।  
a. Discuss the major characteristics of the post-Cold War world order. 

ঠা া যুে া র িব  ব ব ার মূল বিশ েলা িব ািরতভােব লখ । 

   
b. Discuss the challenges to Human Rights since the end of Cold War Era. 

ঠা া লড়াই যুেগর পিরসমাি র পর থেক মানবািধকােরর ওপর য য িতব কতাসমুহ পিরলি ত 

হেয়েছ, স িবষেয় আেলাচনা কর ।    
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