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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) Identify any two principles of the ‘Panchsheel’. 

প শীল- এর য কান দুেটা নীিতেক িচি ত কর।  

b) When and by whom was the Simla Agreement signed? 

কেব এবং কােদর ারা িসমলা চ  সা িরত হেয়িছল? 

c) What is the full form of NPT and when was it signed? 

NPT--- এর পুেরা কথা ট িক এবং কত সােল এই চ  সা িরত হেয়িছল? 

d) What is the main source of conflict between India and Pakistan and why? 

ভারত ও পািক ােনর মেধ  ে র মূল কারন ট িক এবং কন? 

e) Point out any two major bilateral issues between India and Nepal. 

ভারত ও নপােলর মেধ কার য কান দুেটা পূণ ি পাি ক সমস ার িবষেয় উে খ কর।  

f) When and in which city India-Sri Lanka Agreement on the Maritime Boundary in the Gulf of Manaar 
and the Bay of Bengal was signed?  

কেব এবং কান শহের ভারত ও ল ার মেধ  Maritime Boundary in the Gulf of Manaar and the Bay of 

Bengal চ ট সা িরত হেয়িছল?  

g) What is the full form of NAM and when was it signed? 

NAM- এর পুেরা কথা ট িক এবং কত সােল এই চ  সা িরত হেয়িছল? 



h) What is Multipolarity?  

ব েম তা িক? 

 
 

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও। 
 
a) What are the basic principles of India's foreign policy?  

ভারেতর িবেদশনীিতর মূল নীিত েলা িক িক? 

b) What are the major areas of conflict between India and Bangladesh--- discuss, in brief. 

ভারত ও বাংলােদেশর মেধ  ে র মূল েলা িক িক--- সংে েপ আেলাচনা কর। 

c) Mention, in brief, the recent developments in Indo-Nepal relations. 

ভারত- নপাল স েক সা িতক অ গিতর ওপর সংে েপ আেলাচনা কর। 

d) What is India's environmental negotiation strategies? 

ভারেতর পিরেবশ সং া  আলাপ আেলাচনার কৗশল িক? 

e) What are the security strategies of India as an emerging power with global ambitions? 

বি ক উ াকা াস  উদীয়মান শ  িহেসেব ভারেতর িনরাপ াগত কৗশল িক িক? 

f) Mention, in brief, the impact of geographical factor in determining India’s foreign policy. 

ভারেতর িবেদশ নীিত ণয়েন ভৗেগািলক উপাদােনর ভূিমকা সংে েপ উে খ কর।  

 
 

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও। 
 
a) Analyse recent trends of Sino-Indian relations. 
িচন-ভারত স েকর সা িতক বণতা ট িবে ষণ কর। 
 
b) Write a note on the Indo-Sri Lanka bi-lateral trade relations with some of its recent trends. 
সা িতক বণতােক াধান  িদেয় ভারত ও ল ার মেধ  ি পাি ক বািণজ  স ক িবষেয় এক ট ট কা লখ।  
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