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B.A. 6 Semester (Honours) Examination, 2020 (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 ংখ্যাগুক্ষ পূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।
1. Answer any Six of the following questions:

5x6=30

নীর্ের যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Do you think that the origin of the Cold War may be traced to the Yalta
Conference?
েুক্ষম ক্ষক মর্ন কর যয আয়িা র্ের্নর মর্যযআ ঠাণ্ডা ড়াআ-এর উৎপক্ষত্ত ক্ষনক্ষে ক্ষছ?
b) Write a note on the background of the origin of NATO.
NATO-র উদ্ভর্বর পিভূ ক্ষমকার উপর একক্ষি িীকা যখ্।
c) Explain the Marshal Plan. Was it in line with the ‘Truman Doctrine’?
মালণা পক্ষরকল্পনা বযাখ্যা কর। এিা ক্ষক ‘ট্রুমযান নীক্ষে’ র নু ারী ক্ষছ?
d) What do you mean by the term ‘Third World’? What were its characteristics?
‘েৃেীয় ক্ষবশ্ব’ বর্ে ক্ষক যবাঝ? এর ববক্ষলষ্ট্য ক্ষক ক্ষছ?
e) What is the full form of SAARC? What were the objectives of SAARC?
SAARC-এর ম্পূ ণণ কর্াক্ষি কী? SAARC-এর উর্েলয কী ক্ষছ?
f) How did the Suez Crisis originate?
কীভার্ব ু র্য়ে ঙ্কর্ির উৎপক্ষত্ত র্য়ক্ষছ?
g) Explain the role of World Bank in contemporary world economy.
মকাীন অন্তেণাক্ষেক র্ণনীক্ষের্ে ক্ষবশ্ববযার্ঙ্কর ভূ ক্ষমকা ক্ষবর্েণ কর।
h) What is Internet? Write a brief note on ‘Information Technology Revolution’.
আন্টারর্নি ক্ষক? ের্য-প্রযু ক্ষি ক্ষবপ্লর্বর উপর একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্।
2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) What is meant by the term ‘Cold War’? Explain in brief the ideological
polarization of the world in the aftermath of the Second World War.
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‘ঠাণ্ডা ড়াআ’ বর্ে ক্ষক যবাঝ? ক্ষিেীয় ক্ষবশ্বযু দ্ধ পরবেণী ক্ষবশ্ব কীভার্ব দু ক্ষি পৃর্ক অদলণগে ক্ষলক্ষবর্র
ক্ষবভি র্য়ক্ষছ ো ংর্ির্প ক্ষবর্েণ কর।
b) What do you mean by Non-Alignment Movement? Discuss how the Non-Aligned
Movement emerged as an alternative to the politics of alignment.
যোি-ক্ষনরর্পি অর্দান বর্ে ক্ষক যবাঝ? কীভার্ব যোি-ক্ষনরর্পি অর্দান যোি-রােনীক্ষের
ক্ষবকল্প ক্ষার্ব গর্ড় ওর্ঠ, ো অর্ােনা কর।
c) Discuss the background of the Cuban Crisis of 1959.
১৯৫৯ ার্র ক্ষকউবা ংকর্ির পিভূ ক্ষম অর্ােনা কর।
d) What is Globalization? Analyse the impacts of Globalization on the Third World.
ক্ষবশ্বায়ন ক্ষক? েৃেীয় ক্ষবর্শ্বর উপর ক্ষবশ্বায়র্নর প্রভাব ক্ষবর্েণ কর।
e) What do you mean by Glasnost and Perestroika? What were the causes of the
disintegration of the Soviet Union in 1991?
‘গ্লানস্ত’ ও ‘যপর্রস্ত্রআকা’ বর্ে ক্ষক যবাঝ? ১৯৯১ ার্ যাক্ষভর্য়ে আউক্ষনয়র্নর ভাঙর্নর কারণগুক্ষ
অর্ােনা কর।
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