B.A. 4th Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: Political Science
Paper: CC-10
(International Organizations)
Time: 3 Hours

Full Marks: 60

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূ ণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
1. Answer any ten of the following questions:
নীচের প্রশ্নগুলির মচযে থেচে থেচেোচনো দশটি প্রচশ্নর উত্তর দোওঃ

2×10=20

(a) Mention any two principles of the United Nations Organizations (UNO).
সক্ষিক্ষিে োক্ষেপু শ্নের যযশ্নকাশ্নো দুটি েীক্ষে উশ্নেখ্ কর।
(b) How many members are there at the UN General Assembly at present?
সক্ষিক্ষিে োক্ষেপু শ্নের সাধারণ সভার বেণ মাে সদসয সংখ্যা কে?
(c) Where is the secretariat of the UNO located? Who is the present Secretary General of the UNO?
সক্ষিক্ষিে োক্ষেপু শ্নের সক্ষিবািয় যকার্থায় অবক্ষস্থে? সক্ষিক্ষিে োক্ষেপু শ্নের বেণ মাে মহাসক্ষিশ্নবর োম কী?
(d) Mention any two areas where the UN Security Council shares power with the General Assembly.
সক্ষিক্ষিে োক্ষেপু শ্নের ক্ষেরাপত্তা পক্ষরষদ সাধারণ সভার সশ্নে িমো যভাগ কশ্নর এমে দুটি যিত্র উশ্নেখ্ কর।
(e) What do you mean by ‘the United Nations Declaration’?
‘সক্ষিক্ষিে োক্ষেপু শ্নের য াষণাপত্র’ বিশ্নে কী যবাঝ?
(f) Mention any two principles of ‘Atlantic Charter’.
‘আটিাক্ষিক সেশ্নদ’র অন্তগণে যযশ্নকাশ্নো দুটি েীক্ষে উশ্নেখ্ কর।
(g) Mention any two methods of pacific settlement of international disputes enumerated in UN Charter.
সক্ষিক্ষিে োক্ষেপু শ্নের সেশ্নদ বক্ষণণে শাক্ষন্তপু ণণ উপাশ্নয় আন্তেণাক্ষেক ক্ষবশ্নরাধ মীমাংসার যযশ্নকাশ্নো দুটি পদ্ধক্ষে উশ্নেখ্ কর।
(h) Mention, with year, any two peace keeping operations conducted by UNO.
সময়কাশ্নির উশ্নেখ্সহ সক্ষিক্ষিে োক্ষেপু ে কেতণ ক গত হীে দুটি শাক্ষন্ত রিামূিক কাযণক্রম উশ্নেখ্ কর।
(i) Mention the name of any five member states of OPEC.
OPEC-এর যযশ্নকাশ্নো পাাঁিেে সদসয রাশ্নের োম উশ্নেখ্ কর।
(j) In which year APEC was established? Where is the head quarter of APEC located?
APEC কে সাশ্নি প্রক্ষেক্ষিে হয়? APEC এর সদর দপ্তরটি যকার্থায় অবক্ষস্থে?
(k) What type of organization NATO is?
NATO কী ধরশ্নের সংগঠে?
(l) What is ARF?
ARF কী?
(m) When and where was the last SAARC summit held?
SAARC-এর যশষ সশ্নিিে কখ্ে এবং যকার্থায় অেুক্ষিে হশ্নয়ক্ষিি?
(n) Point out any two major objectives of ASEAN.
ASEAN-এর যযশ্নকাশ্নো দুটি মু খ্য উশ্নেশয ক্ষিক্ষিে কর।
1

(o) Name the five BRICS countries.
BRICS-এর অন্তভূণ ক্ত পাাঁিটি যদশ্নশর োম কর।
2. Answer any four of the following questions:
নীচের প্রশ্নগুলির মচযে থেচে থেচেোচনো েোরটি প্রচশ্নর উত্তর দোওঃ

5×4=20

(a) Point out the objectives of UNO mentioned in the UN Charter.
সক্ষিক্ষিে োক্ষেপু শ্নের সেশ্নদ বক্ষণণে োক্ষেপু শ্নের উশ্নেশযসমূহ আশ্নিািো কর।

5

(b) Discuss, shortly, the powers and functions of UN General Assembly.
সক্ষিক্ষিে োক্ষেপু শ্নের সাধারণ সভার িমো ও কাযণাবিী সংশ্নিশ্নপ আশ্নিািো কর।

5

(c) Write a short note on the functions of APEC.
APEC-এর কাযণাবিী সম্পশ্নকণ একটি সংক্ষিপ্ত টীকা যিখ্।

5

(d) Discuss, shortly, the aims and objectives of NATO as a military organization.
একটি সামক্ষরক সংগঠে ক্ষহশ্নসশ্নব NATO-এর িিয ও উশ্নেশযসমূহ সংশ্নিশ্নপ আশ্নিািো কর।

5

(e) Write a short note on the role of ASEAN Regional Forum (ARF) as an important platform for
security dialogue.
5
ক্ষেরাপত্তা সংক্রান্ত আশ্নিািোর একটি গুরুত্বপূ ণণ মঞ্চ ক্ষহশ্নসশ্নব ASEAN Regional Forum (ARF)-এর ভূ ক্ষমকা সম্পশ্নকণ একটি সংক্ষিপ্ত
টীকা যিখ্।
(f) Write a short note on the functions of OPEC.
OPEC-এর কাযণাবিী সম্পশ্নকণ একটি সংক্ষিপ্ত টীকা যিখ্।

5

3. Answer any two of the following questions:
নীচের প্রশ্নগুলির মচযে থেচে থেচেোচনো দুটি প্রচশ্নর উত্তর দোওঃ

10×2=20

(a) Evaluate the role of United Nations Security Council in peaceful settlement of international disputes.
What is ‘Double Veto’?
8+2
শাক্ষন্তপু ণণ উপাশ্নয় আন্তেণাক্ষেক ক্ষবশ্নরাধ মীমাংসার যিশ্নত্র সক্ষিক্ষিে োক্ষেপু শ্নের ক্ষেরাপত্তা পক্ষরষশ্নদর ভূ ক্ষমকার মূিযায়ে কর। ‘ডবিশ্নভশ্নটা’ কী ?
(b) Discuss the composition and functions of International Court of Justice. Mention two differences
between the International Court of Justice and a national court.
8+2
আন্তেণাক্ষেক আদািশ্নের গঠে ও কাযণাবিী আশ্নিািো কর। আন্তেণাক্ষেক আদািশ্নের সশ্নে োেীয় আদািশ্নের দুটি পার্থণকয উশ্নেখ্ কর।
(c) Discuss the organizational structure and functions of ASEAN as a regional organization of SouthEast Asia. How many full members does ASEAN have?
8+2
দক্ষিণ-পূ বণ এক্ষশয়ার একটি আঞ্চক্ষিক সংগঠে ক্ষহশ্নসশ্নব ASEAN-এর সাংগঠক্ষেক কাঠাশ্নমা ও কাযণাবিী আশ্নিািো কর। ASEAN-এর পূ ণণ
সদসয সংখ্যা কে?
(d) Evaluate the role of SAARC in developing regional cooperation among South-Asian nations. Write
the names of the present members of SAARC.
8+2
দক্ষিণ-এক্ষশয়ার রােগুক্ষির মশ্নধয আঞ্চক্ষিক সহশ্নযাক্ষগো গশ্নে যোিার যিশ্নত্র SAARC-এর ভূ ক্ষমকার মূিযায়ে কর। বেণ মাশ্নে SAARC-এর
সদসয রােগুশ্নিার োম যিশ্নখ্া।

___________________

2

