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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) What do you mean by ‘South Asia’ in international relations?  
আ জািতক স েকর আেলাচনায় ‘দি ণ এিশয়া’ বলেত তুিম িক বাঝ ? 

 

b) When did SAARC form? Who are the member states of the SAARC at present? 
সাক কেব গ ত হেয়িছল ? এই মুহূেত সােকর সদস  রা  কারা কারা ? 
 

c) What do you understand by the term ‘colonial legacies’ in South Asia? 
দি ণ এিশয়ায় ‘ঔপিনেবিশক উ রািধকার’ বলেত িক বাঝ ? 

 

d) What is meant by authoritarianism? 
কতৃ বাদ বলেত িক বাঝায় ? 

 

e) Define terrorism.  
স াসবােদর সং া দাও । 

 



f) Mention any two major problems of functioning of SAARC.  
সােকর পিরচালনার ে  য কান েটা ধান সমস ার উে খ কর । 

 

g) State two reasons for the instability of democratic system in Pakistan. 
পািক ােন গণতাি ক ব ব ার অি িতশীলতার য কান  কারণ উে খ কর । 

 
h) Mention any two major reasons behind the conflict between India and Bangladesh. 

ভারত ও বাংলােদেশর মেধ  িবেরােধর  ধান কারণ উে খ কর । 

 

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 people’s movement in Nepal. 
নপােলর গণ আে ালেনর উপর  এক  সংি  কা লখ ।  

b) Write a short note on the Geopolitics in South Asia. 

দি ণ এিশয়ার ভূ রাজনীিতর ওপর সংে েপ এক  কা লখ । 

c) Write a short note on state terrorism.  

রা ীয় স াস স েক এক  সংি  কা লখ । 

d) Discuss, in short, the difficulties in implementing the ‘South Asian Free Trade Area’ 
(SAFTA).  

‘South Asian Free Trade Area’ বা ‘সাফটা’ বা বায়েনর অসুিবধা েলা সংে েপ আেলাচনা কর । 

e) How is Indo-Pak relations influenced by the external factors in different times? 

ভারত পািক ােনর স ক িবিভ  সমেয় িক ভােব বিহঃশি র ারা ভািবত হেয়েছ ? 

f) What are the major causes of migration?  

‘Migration’ বা অিভ য়ান- এর মূল কারণ ে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 various socio-economic challenges in the way of development in South Asian 
Region.  

দি ণ এশীয় অ েলর উ য়েন িবিভ  আথ-সামািজক িতব কতা েলা আেলাচনা কর । 



 

b) Write a note on the problems of authoritarianism in South Asia. 

দি ণ এশীয় অ েল কতৃ বােদর সমস ার ওপর এক  কা লখ । 
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