
 
  

 

B. A. 4th Semester (Programme) Examination, 2021 

Subject: Political Science 

Course ID: 40818                                                                 Course Code: APPLS/401/C-1D 

Course Title: International Relations   

Full Marks: 40                                                                                           Time: 2 Hours 

 

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) Mention any two features of the International Relations as a separate discipline. 

এক ট ত  শা  িহ স ব আ জািতক স েকর য কান দু ট বিশ  উে খ কর।     

b) Who wrote the book Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace and 
when? 

Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace টর লখক ক এবং কত সােল 
এ ট কািশত হেয়িছল? 

c) Name the two exponents of Realist Theory. 

বা ববাদী তে র দু’জন তাি েকর নাম লখ। 

d) Indus Water Treaty was signed between which countries and when? 

িস ু  জল চ েত কান কান রা  সা র কেরিছল এবং কত সােল এই চ  স ািদত হেয়িছল? 

e) Mention any two reasons for the emergence of the Cold War. 

ঠা া লড়াইেয়র উ েবর য কান দু ট কারন উে খ কর। 



 
  

 

f) Who were the founders of the Non-Aligned Movement? 

জাট িনরেপ  আে ালেনর িত াতা কারা িছেলন? 

g) What is ‘Panchsheel’? 

‘প শীল নীিত’ িক? 

h) Name any two member-states of BRICS.  

BRICS- এর য কান দুেটা সদস  রাে র নাম লখ। 

 
 

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 Neo-Realist approach to International Relations. 

আ জািতক স েকর নয়া-বা ববাদী তে র ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

 

b) What is decision-making approach?  

িস া হনমূলক ত  িক? 

 

c) What are the major principles of Indian Foreign Policy? 

ভারেতর িবেদশনীিতর মূল নীিত েলা িক িক? 

 

d) Mention the fundamental objectives of C.T.B.T. 

C.T.B.T. এর মৗল উে শ লা উে খ কর। 

 

e) How does geographical location influence India’s Foreign Policy? 

ভৗেগািলক অব ান িকভােব ভারেতর িবেদশনীিতেক ভািবত কের? 

 

f) Write, in brief, the role of European Union as an emerging centre of power. 

উদীয়মান মতার ক  িহেসেব ইওেরাপীয় ইউিনয়েনর ভূিমকা সংে েপ আেলাচনা 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) How far India has followed the principle of non-alignment in International Affairs--- 
Analyse. 

ভারত তার পররা  নীিতেত জাট িনরেপ  নীিতেক কতখািন অনুসরণ কেরেছ-- িবে ষন কর। 

  

b) Write a critical note on the recent trends in Indo-USA relations. 

ভারত-মািকন স েকর সা িতক বণতা েলােক ক  কের এক ট সমােলাচনামূলক ট কা লখ।  
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