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B.A. 6 Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: History
Paper: CC-XIV
Making of the Contemporary World (1946-2000)
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 ংখ্যাগুক্ষর ূ ণণভান ক্ষনর্দণক।
যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ।
1. Answer any Six of the following questions:
5x6=30
নীর্েয যম যকান ছয়ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ
a) Briefly discuss the major features of the ‘Cold War’.
‘ঠাণ্ডা মু র্েয’ প্রধান প্রধান বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর অর্রােনা কয।
b) What role does SEATO play in contemporary world politics?
ভাভক্ষয়ক ক্ষফশ্ব যােনীক্ষের্ে SEATO কী বূ ক্ষভকা ারন কর্যর্ছ?
c) Can the ‘Truman Doctrine’ be regarded as the beginning of the Cold War?
‘ট্রুভযান নীক্ষের্ক’ কী ঠাণ্ডা রড়াআ-এয ূ েনা ক্ষর্র্ফ ক্ষবক্ষে কযা য়?
d) Discuss briefly how the British colonies of Africa became independent in the postSecond World War era.
ক্ষিেীয় ক্ষফশ্বমু র্োত্তয মু র্ে ক্ষিক্ষি উক্ষনর্ফগুক্ষর কীবার্ফ স্বাধীনো রাব কর্য ো ংর্ির্ অর্রােনা কয।
e) What is OPEC? What role did the OPEC play in the international affairs?
OPEC কী? অন্তেণাক্ষেক যির্ে OPEC কী বূ ক্ষভকা ারন কর্যক্ষছর?
f) How did Iraq-Iran conflict affect international relations?
আযাক-আযান মু ে কীবার্ফ অন্তেণাক্ষেক ম্পকণর্ক প্রবাক্ষফে কর্যক্ষছর?
g) What do you mean by IMF? Evaluate its impact on the Thirld World economy.
IMF ফরর্ে েুক্ষভ কী যফাঝ? েৃেীয় ক্ষফর্শ্বয র্ণনীক্ষেয উয এয প্রবার্ফয ভূ রযায়ন কয।
h) Write a short note on ‘Cross-Border Terrorism’ in India.
বাযর্ে ‘ীভান্ত-ায ন্ত্রা’ ক্ষফলর্য় একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যরখ্।
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2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ
a) What do you mean by ‘De-Colonization’? Analyse the impact of ‘De-Colonization’ on
Asia.
‘ফ-উক্ষনর্ফীকযণ’ ফরর্ে কী যফাঝ? এক্ষয়ায উয ফ-উক্ষনর্ফীকযর্ণয প্রবাফ ক্ষফর্েলণ কয।
b) What were the causes of the Korean War? Assess, in short, the role of UNO in this
war.
যকাক্ষযয় মু র্েয কাযণগুক্ষর কী ক্ষছর? এআ মু র্ে যাষ্ট্রংর্েয বূ ক্ষভকায ংক্ষিপ্ত ভূ রযায়ন কয।
c) Explain the causes of the ‘Afghan Problem’. Assess the role of the USA in this
problem.
‘অপোন ভযায’ কাযণগুক্ষর ফযাখ্যা কয। এআ ভযায় অর্ভক্ষযকা মু ক্তযার্ষ্ট্রয বূ ক্ষভকায ভূ রযায়ন কয।
d) Discuss the circumstances leading to reunification of East and West Germany. What
impact did it have on international politics?
যম েিনাফরীয ক্ষযর্প্রক্ষির্ে ূ ফণ ও ক্ষিভ োভণাক্ষনয ুনক্ষভণরন ের্িক্ষছর ো অর্রােনা কয। অন্তেণাক্ষেক
যােনীক্ষের্ে এয কী প্রবাফ র্ড়ক্ষছর?
e) Evaluate the role of the United States of America as ‘Global Policeman’.
‘ক্ষফর্শ্বয যিক’ ক্ষর্র্ফ ভাক্ষকণন মু ক্তযার্ষ্ট্রয বূ ক্ষভকায ভূ রযায়ন কয।
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