
B.A. Semester VI (Honours) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Political Science 

Paper- DSE-4 

(Understanding Globalization) 

Time: 3 hrs        Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their words as far as possible 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থা সম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

1. Answer any six of the following questions:           5×6=30 

নিম্ননিনিত যে য োনিো ছয়টি প্রনের উত্তর দোওঃ 

 
a) Discuss the merits of globalisation. 

ক্ষবশ্বায়শ্ননর সুফি অর্থবা ইক্ষেবাচক ক্ষদশ্নকর উপর একটি িীকা লিখ্। 

b) What are the impacts of globalization on Indian economy? 

ভারেীয় অর্থ েনীক্ষেশ্নে ক্ষবশ্বায়শ্ননর প্রভাব ক্ষক? 

c) Define International Terrorism. 

আন্তেোক্ষেক সন্ত্রাসবাদশ্নক সংজ্ঞাক্ষয়ে কর। 

d) Has globalisation made an impact on the local culture? Discuss. 

ক্ষবশ্বায়ন ক্ষক স্থানীয় সংসৃ্কক্ষের উপর প্রভাব ক্ষবস্তার কশ্নরশ্নে? আশ্নিাচনা কর।  

e) Discuss the role of MNCs in today's international system. 

বেেমান আন্তেোক্ষেক বযবস্থায় বহুোক্ষেক সংস্থাগুক্ষির ভূক্ষমকা আশ্নিাচনা কর । 

f) How far globalization has made an impact on the sovereignty of the nation state. 

ক্ষবশ্বায়ন োক্ষেরাশ্নের সাব েশ্নভৌক্ষমকোর ওপর কেিা প্রভাব ক্ষবস্তার কশ্নরশ্নে? 

g) Discuss, briefly, the concept of Localisation. 



স্থানীয়করণ ধারণাটি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কর ।  

h) Discuss the negative impacts of terrorism. 

সন্ত্রাসবাশ্নদর লনক্ষেবাচক প্রভাবগুক্ষি আশ্নিাচনা কর ।  

2. Answer any three of the following questions:           

10×3=30 

নিম্ননিনিত যে য োনিো নতিটি প্রনের উত্তর দোও: 

a) Write a note on New Economic World Order. 

নয়া অর্থ েননক্ষেক ক্ষবশ্ববযবস্থার উপর একটি িীকা লিখ্। 

b) Write a critical note on the relationship between globalization and localization.  

ক্ষবশ্বায়ন ও স্থানীয়করনশ্নণর মশ্নধয সম্পশ্নকের উপর একটি সমাশ্নিাচনামূিক ক্ষনবন্ধ লিখ্ । 

c) Examine the dimensions of cultural change in India since 1990s.  

১৯৯০-র দশশ্নকর পরবেী সমশ্নয় ভারশ্নের সাংসৃ্কক্ষেক পক্ষরবেেশ্ননর অক্ষভমখু্ পয োশ্নিাচনা কর।  

(d) Define globalisation and discuss its demerits. 

ক্ষবশ্বায়শ্ননর সংজ্ঞা দাও এবং ইহার কুফি বা লনক্ষেবাচক ক্ষদশ্নকর উপর একটি িীকা লিখ্। 

(e) Do you think global terrorism stems from the adverse effects of globalisation? 

েুক্ষম ক্ষক মশ্নন কর ক্ষবশ্বায়শ্ননর প্রক্ষেকূি প্রভাব লর্থশ্নক ক্ষবশ্ববযাপী সন্ত্রাসবাশ্নদর উৎপক্ষত্ত? 
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দক্ষিণপ্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ েমান ক্ষনশ্নদেশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব৷ 

 

1.Answer any six of the following questions:          5x6= 30                                                                      

িীনের প্রেগুনির মনযে যেন োি ছয়টির উত্তর দোওঃ 

 

a) How did Robert Gilpin demonstrate in his book that there was the close ties between 

politics and economics in International Relations after the end of world war II? 

Robert Gilpin কীভাশ্নব েঁ৷র বইশ্নয় বযাখ্যা কশ্নরক্ষেশ্নিন লয ক্ষিেীয় ক্ষবশ্বযুশ্নের পর আন্তেোক্ষেক 

সম্পশ্নকের লিশ্নে রােনীক্ষে ও অর্থ েনীক্ষের মশ্নধয ঘক্ষনষ্ঠ সম্পকে ক্ষবদযমান? 

b) How does the IMF regulate exchange rates in the global economy? 

IMF কীভাশ্নব ক্ষবশ্ব অর্থ েনীক্ষেশ্নে ক্ষবক্ষনময় হার ক্ষনধ োরণ কশ্নর? 

 

c) Write a short note on functions of the World Bank. 

 ক্ষবশ্ব বযাশ্নের কায োবিীর উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা লিখ্৷ 

 

d) Point out the importance of Tokyo Round of multilateral trade negotiations from the view 

point of the international political economy. 

 আন্তেোক্ষেক রােননক্ষেক অর্থ েনীক্ষের দৃটিশ্নকাণ লর্থশ্নক বহুপাক্ষিক বাক্ষণেয আশ্নিাচনার 

লিাক্ষকও ববঠশ্নকর গুরুত্ব ক্ষনশ্নদেশ কর৷ 



 

e)Identify the main issues of the ‘Doha’ Conference(2001) of WTO. 

ক্ষবশ্ব বাক্ষনেযসংস্থার লদাহা সশ্নেিশ্ননর প্রধান ক্ষবষয়গুক্ষির ওপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা লিখ্৷ 

 

f) Briefly point out the objectives of GATT. 

GATT –এর উশ্নেশযগুক্ষি ক্ষনশ্নদেশ কর৷ 

 

g)  Shortly explain the reasons behind the emergence of international financial organization 

in Bretton Woods in 1944. 

লেিনউডস্ (১৯৪৪)-এ আন্তেোক্ষেক অর্থ েসংস্থা গশ্নে ওঠার কারণগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর৷ 

 

h) Write a short note on the importance of regional economic forums in the context of global 

political economy. 

ক্ষবশ্ব আর্থ ে-রােনীক্ষেক লপ্রিাপশ্নি আঞ্চক্ষিক অর্থ েননক্ষেক মঞ্চগুক্ষির গুরুত্ব সংশ্নিশ্নপ লিখ্৷  

 

2. Answer any three of the following questions:                                                        10x3=30 

 

িীনের যেন োি নতিটি প্রনের উত্তর দোওঃ 

 

a) Do you think that the International Political Economyis an indispensable weapon to 

accurately assess the reality of world politics in globalised era? Give reasons for your answer. 

েুক্ষম ক্ষক মশ্নন কর লয ক্ষবশ্বায়শ্ননর যুশ্নগ ক্ষবশ্বরােনীক্ষের বাস্তবোশ্নক ক্ষনখঁ্ুে ভাশ্নব ক্ষবচার করার 

লিশ্নে আন্তেোক্ষেক রােননক্ষেক অর্থ েনীক্ষে একটি অপক্ষরহায ে অস্ত্র? লোমার উত্তশ্নরর সপশ্নি 

যুক্তি দাও৷ 

 

b) Discuss the objectives and functions of APEC as a recent trend in global trade and finance. 

ক্ষবশ্ববাক্ষনেয ও অর্থ েবযবস্থার লিশ্নে সাম্প্রক্ষেক ধারা ক্ষহসাশ্নব APEC-এর উশ্নেশয ও কায োবিী 

আশ্নিাচনা কর৷ 

 

c) Write a critical note on the role of the World Trade Organization in the international 

economic order. 

আন্তেোক্ষেক অর্থ েননক্ষেক বযবস্থায় ক্ষবশ্ববাক্ষণেযসংস্থার ভূক্ষমকা সমাশ্নিাচনাসহ আশ্নিাচনা কর ।  

 



d) Evaluate the role of IMF in global economy. 

ক্ষবশ্বঅর্থ েনীক্ষেশ্নে IMF –এর ভূক্ষমকার মূিযায়ন কর৷ 

 

e) Would you agree with the view that the economy of developing countries such as India is 

influenced by the world Trade Organisation? Give reasons in support of your answer. 

েুক্ষম ক্ষক এরূপ বিশ্নবয সহমে লপাষণ করশ্নব, ভারশ্নের মশ্নো উন্নয়নশীি লদশগুক্ষির 

অর্থ েনীক্ষে ক্ষবশ্ব বাক্ষনেযসংস্থার িারা প্রভাক্ষবে? লোমার উত্তশ্নরর সপশ্নি যুক্তি দাও৷ 

  


