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The figures in the right hand side margin indicate full marks.  

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দি ন া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 
 

1. Answer any five of the following questions:                                             2×5= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাচঁ ট ে র উ র দাও। 

a) Define International Relations. 

আ জািতক স কেক সং ািয়ত কর। 

b) Who wrote the book Theory of International Politics and in which year it was published? 

Theory of International Politics- ট ক িলেখেছন এবং কত সােল এই ট কািশত হয়? 

c)  What are the objectives of foreign policy of a country? 

এক ট রাে র িবেদশনীিতর মূল উে শ েলা িক িক? 

d)  Mention any two principles of Political Realism specified by Morgenthau. 

Morgenthau- এর ারা িনিদ কৃত রাজৈনিতক বা বতার য কান দুেটা নীিতর উে খ কর। 

e)  What is meant by Geo-Politics? 

ভূ-রাজনীিত বলেত িক বাঝায়? 

f) What is the full form of NAM and in which year it was established? 

NAM- এর পুেরা কথা ট িক এবং কত সােল এ ট িত ত হেয়িছল? 



g) What is ‘Panchsheel’? 

 ‘প শীলʼ িক? 

h)  What is Détente? 

Détente- বলেত িক বাঝ? 

 

2. Answer any four of the following questions:                                           5×4= 20 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও।     
 
a)  Write a short note on the System approach to the study of International 
      Relations. 
আ জািতক স ক পােঠর ে  ব ব া াপক তে র ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 
 
b) Discuss, in brief, about the Track-II diplomacy. 

Track-II কূটনীিত স েক সংে েপ আেলাচনা কর। 
 
c) Write a short note on the Strategic Arms Limitation Talks- I. 

Strategic Arms Limitation Talks- I  িবষেয় এক ট সংি  ট কা লখ। 

 
d) Mention the causes behind the origin of cold war. 
ঠা া যেু র সূ পােতর কারণ েলা উে খ কর। 
 
e) Write a short note on the Lahore Declaration, February 1999. 

১৯৯৯ সােলর ফ য়ারী মােসর লােহার ঘাষণাপে র ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 
 
f) Write a short note on the ‘123 Agreement for Peaceful Cooperation’. 

‘123 Agreement for Peaceful Cooperation’- এর ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 
 
 

3. Answer any one of the following questions:                                           10×1= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও। 
 
a) Examine Morgenthau’s Realist Theory as an approach to the study of International 
Relations.  

আ জািতক স ক পােঠর ে  এক ট দৃ ভি  িহেসেব Morgenthau- এর বা ববাদী প িত ট 
িবে ষণ কর। 
 
b) Write a critical note on the trends and trajectories of the Sino-India relationship since 
independence. 



 
াধীেনা র কােল ভারত-চীন স ক য ধারায় আবিতত হেয়েছ স িবষেয় এক ট সমােলাচনামূলক 

ট কা লখ। 
xxxx 


