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B.A. 6th Semester (Honours) Examination, 2022 (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 পূণণমান ক্ষনর্দণলক। 
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্জর ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 

1. Answer any ten of the following questions, each in more than one sentence:   2x10=20                            
ক্ষনম্নক্ষক্ষখ্ে প্রশ্নগুক্ষর মর্যয যয যকান দলক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দা। প্রক্ষেক্ষি উত্তর একাক্ষযক বার্কয য়া চাআ।   

a) What is Cold War? 
ঠাণ্ডা যুদ্ধ কী?   

b) In which year was the Truman Doctrine proclaimed? What was the main principle 
of this doctrine?  
টু্রমযান নীক্ষে কর্ব য াক্ষে য়? এআ নীক্ষের মূ ূত্র কী ক্ষছ?  

c) What is the full form of NATO? Who was the first Commander-in-Chief of NATO?  
NATO কথাটির পূর্ণাঙ্গ রূপ কী? যক NATO-র প্রর্ম র্ণাটিনায়ক টিলন?  

d) When was the German Federal Republic or West Germany formed? Who was its 
first Prime Minister?  
পক্ষিম জামণাক্ষন বা ‘জামণান যেডার্র ক্ষরপাবক্ষক’ কর্ব গর্ে র্ে? এর প্রর্ম প্রযানমন্ত্রী যক ক্ষছর্ন?    

e) What do you mean by Non-Alignment Movement? 
যজাি-ক্ষনরর্পি অর্দান বর্ে কী যবাঝ?  

f) What was Panchsheel? Who was its first propagator? 
পঞ্চলী কী? যক এর প্রর্ম প্রবক্তা?   

g) What is OPEC? Name its primary members.  
OPEC কী? এর প্রার্ক্ষমক দযর্দর নাম কর।     

h) Whom did Fidel Castro oust from power and when? Name the Marxist 
revolutionary who helped Castro. 
কখ্ন এবং কার্ক ক্ষের্দ কার্রা িমোচুযে কর্রন? কার্রার্ক াাযযকারী মাকণবাদী ক্ষবপ্লবীর নাম যখ্।  

i) In which year did the U.S.A. withdraw from the Vietnam War?  Who was the 
President of the U.S.A. at that time?  
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ক্ষভর্য়েনাম যুদ্ধ যর্র্ক কর্ব অর্মক্ষরকা র্র যায়? ঐ মর্য় মাক্ষকণন রাষ্ট্রপক্ষে যক ক্ষছর্ন?  
j) What do you mean by ‘Global Village’? Which scholar coined the phrase ‘Global 

Village’ to describe globalization?  
‘যলাবা ক্ষভর্জ’ বর্ে েুক্ষম কী যবাঝ? ক্ষবশ্বায়নর্ক বযাখ্যা প্রর্ে যকান ঐক্ষোক্ষক ‘যলাবা ক্ষভর্জ’ 
কর্াক্ষি বযবার কর্রন?  

k) What is LPG model of economic growth? Who introduced LPG model in India? 
অথণননটিক টর্কালল LPG মলে কী? ভারর্ে LPG মলে কক প্রর্িণন কলরন?  

l) Name any two Indian MNCs. 
দুক্ষি ভারেীয় বহুজাক্ষেক ংস্থার নাম কর।  

m) What was the original name of the World Bank? Where was its headquarters 
situated?  
টর্শ্ব র্যালের মূ নাম কী? এর দর দপ্তর যকার্ায় বক্ষস্থে?  

n) What is INTERNET? Who invented the INTERNET? 
আন্টারর্নি কী? কারা আন্টারর্নর্ির উদ্ভাবক ক্ষছর্ন?  

o) What is Lashkar-e-Taiba?  Who was the founder of Lashkar-e-Taiba? 
স্কর-ই-তির্া কী? স্কর-ই-তির্া-র প্রটিষ্ঠািা কক টিলন?    

2. Answer any four of the following questions:                             5x4=20                    
       নীর্চর যয যকান চারক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাঃ   

a) Write a note on the background of the origin of NATO.  
NATO-র উদ্ভর্বর পিভূক্ষমকার উপর একক্ষি িীকা যখ্। 

b) Explain the Marshall Plan. Was it in line with the Truman Doctrine?  
মালণা পক্ষরকল্পনা বযাখ্যা কর। এিা কী টু্রমযান নীক্ষের নুারী ক্ষছ? 

c) What do you mean by the term ‘Third World’? What were its characteristics?  
‘েৃেীয় ক্ষবশ্ব’ বর্ে কী যবাঝ? এর তর্টলষ্ট্যগুট কী ক্ষছ?  

d) How did the Suez crisis originate?  
কীভালর্ ুলয়জ েকির উৎপটি লয়টি?  

e) Explain the role of World Bank in contemporary world economy.  
মকাীন আন্তজণাটিক অথণনীটিলি টর্শ্বর্যালের ভূটমকা টর্লের্ কর। 

f) Write a brief note on Information Technology Revolution.  
িথয-প্রযুটি টর্প্ললর্র উপর একটি ংটিপ্ত িীকা কখ। 
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3. Answer any two of the following questions:                             10x2=20                   
        নীর্চর যয যকান দুক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাঃ   

a) Explain in brief the ideological polarization of the world in the aftermath of the 
Second World War.  
ক্ষিেীয় ক্ষবশ্বযুদ্ধ পরবেণী ক্ষবশ্ব কীভার্ব দুক্ষি পৃর্ক অদলণগে ক্ষলক্ষবর্র ক্ষবভক্ত র্য়ক্ষছ ো ংর্ির্প ক্ষবর্েণ 
কর। 

b) Discuss how the Non-Aligned Movement emerged as an alternative to the politics 
of alignment.  
কীভার্ব যজাি-ক্ষনরর্পি অর্দান যজাি রাজনীক্ষের ক্ষবকল্প ক্ষর্র্ব গর্ে র্ে ো অর্াচনা কর।  

c) Discuss the background of the Cuban Crisis of 1959.  
১৯৫৯ ার্র ক্ষকউবা ঙ্কর্ির পিভূক্ষম অর্াচনা কর। 

d) What do you mean by Glasnost and Perestroika? What were the causes of the 
disintegration of the Soviet Union in 1991?  
লানস্ত  যপর্ররআকা বর্ে কী যবাঝ? ১৯৯১ ার্ যাক্ষভর্য়ে আউক্ষনয়র্নর ভাঙর্নর কারণগুক্ষ 
অর্াচনা কর।     

……………… 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


