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1. Answer any five of the following questions:                               2x5= 10 

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

a) Mention any two important non-state actors in international relations. 

আ জািতক স েকর য কান  পূণ অ-রা ীয় ি য়েকর নাম উে খ কর ।  

 

b) Point out two major differences between realism and neo-realism. 

বা ববাদ ও নয়া বা ববােদর মেধ   পূণ পাথক  িন পণ কর । 

 

c) Write two methods of maintaining balance of power. 

শি সাম  বজায় রাখার  প িত লখ । 



 

d) Who wrote the book “The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939” and in which year it was first 
published? 

“The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939”  কার লখা এবং কত সােল এ  থম কািশত হয় ? 

 

e) Write two characteristics of idealism. 

আদশবাদ এর  বিশ  লখ I 

 

f) What is bipolarity? 

ি - ম েকি কতা কােক বেল? 

 

g) What do you understand by ‘conflict resolution’? 

‘  িনরসন’ বলেত তুিম িক বাঝ ? 

 

h) What is ‘open diplomacy’? 

‘ কাশ  টনীিত’ কী ?  

 

2.  Answer any four of the following questions:                                                        5x4=20 

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

a) Write a short note on Morgenthau’s six principles on political realism. 

রাজৈনিতক বা ববাদ-এর ওপর Morgenthau- এর ছ’  নীিত সংে েপ লখ ।  

 

b) Write a short note on the differences between ‘disarmament’ and ‘arms control’. 

‘িনর ীকরণ’ এবং ‘অ  িনয় ন’– এর মেধ  পাথক েলার ওপর এক  সংি  কা লখ । 

 



c) Discuss, in brief, Immanuel Wallerstein’s world system theory. 

Immanuel Wallerstein - এর ‘িব  ব ব া াপক ত ’-  সংে েপ আেলাচনা কর । 

 

d) Write a short note on collective security. 

যৗথ িনরাপ া ব ব ার ওপর এক  সংি  কা লখ । 

 

e) Discuss, in brief, the relevance of Non-Aligned Movement in post-Cold War Era. 

ঠা া যুে া র পিরি িতেত িনেজাট আে ালেনর াসি কতার ওপর সংে েপ আেলাচনা কর । 

 

f) Write a short note on the determinants of foreign policy. 

িবেদশনীিতর িনধারক িলর ওপর এক  সংি  কা লখ । 

 

3. Answer any one of the following questions:                                         10x1= 10 

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

a) Discuss the evolution of international relations as an autonomous discipline. 

 ত  শা  িহেসেব আ জািতক স েকর িববতন আেলাচনা কর । 

b) Define diplomacy. What are the reasons behind the decline of diplomacy? 
টনীিতর সং া দাও । টনীিতর  ােসর কারণ েলা িক িক ? 
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