B.A. Semester- VI (Honours) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: Political Science
Paper: CC-13
[Indian Foreign Policy]
The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give the answers in their own words as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণ মাশ্নের
ণ
ক্ষেশ্নদণ শক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থা সম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব ।
Time: 3 Hours
1. Answer any ten of the following questions.

Full Marks: 60
2x10=20

নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির যে য োি দশ টির উত্তর দোও।

a) What do you mean by foreign policy? ক্ষবশ্নদশেীক্ষে বিশ্নে কী ববাঝায়?
b) Name any two objectives of foreign policy. ক্ষবশ্নদশেীক্ষের বয বকাে দুটি উশ্নেশয বিখ্ ।
c) Name any two principles of Panchsheel. পঞ্চশীি েীক্ষের বয বকাে দুটি েীক্ষে উশ্নেখ্ কর।
d) Write the full form of BIMSTEC. BIMSTEC এর পুণাংগ
ণ রূপ বিখ্ ।
e) Write any two differences between Diplomacy and Foreign Policy. কূিেীক্ষে ও
ক্ষবশ্নদশেীক্ষের মশ্নযয বয বকাে দুটি পার্থকয
ণ বদখ্াও ।
f) What is ‘Vision Document’? ‘Vision Document’ ক্ষক?
g) State any one reason for which India’s foreign policy is called ‘Dynamic neutrality’.
ভারশ্নের ক্ষবশ্নদশেীক্ষেশ্নক বকে ‘গক্ষেশীি ক্ষেরশ্নপিো’ বিা হয় োর বয বকাে একটি কারণ
উশ্নেখ্ কর।
h) Why ‘India Bhutan Foundation’ was established in 2003? ‘India Bhutan Foundation’ বকে
প্রক্ষেটিে হশ্নয়ক্ষিি ২০০৩ সাশ্নি?
i) When was the ‘Shimla Agreement’ signed? Who were the signatories? ক্ষসমিা চুক্তি কশ্নব
কাশ্নদর মশ্নযয স্বািক্ষরে হয়?
j) In which year Bandung Conference was held? বান্ুং সশ্নেিে কশ্নব সংঘটিে হয় ?
k) When was the Lahore Declaration’ signed? Who signed it? িাশ্নহার বঘাষণা পত্র কশ্নব
কাশ্নদর মশ্নযয স্বািক্ষরে হয় ?
l) When was Treaty of Punakha signed? Why this agreement was signed? কশ্নব বকে পুোখ্া
চুক্তি স্বািক্ষরে হশ্নয়ক্ষিি ?
m) Why the Treaty of Sugauli is important? সুশ্নগৌক্ষির চুক্তি বকে গুরুত্বপুণ ?ণ

n) What is BDCM? BDCM ক্ষক ?
o) What is SAFTA? SAFTA ক্ষক ?
2. Answer any four of the following questions.
নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির যে য োি চোর টির উত্তর দোও।
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a) Write a short note on the role of Cabinet in the making of India’s foreign policy. ভারশ্নের
ক্ষবশ্নদশেীক্ষে ক্ষেযারশ্নণ
ণ
কযাক্ষবশ্নেি এর ভূ ক্ষমকা বিখ্ ।
b) Write four major issues of dispute between India and Pakistan. ভারে ও পাক্ষকস্তাশ্নের
সম্পশ্নকণর বিশ্নত্র চারটি প্রযাে ক্ষবশ্নরায আশ্নিাচো কর ।
c) Discuss on the recent development in Indo- Bangladesh relationship. ভারে ও বাংিাশ্নদশ
সম্পশ্নকণর সাম্প্রক্ষেক গক্ষে প্রকৃক্ষে আশ্নিাচো কর।
d) Write a short note on the ‘Gujral Doctrine’. ‘Gujral Doctrine’ সম্পশ্নকণ একটি সংক্ষিপ্ত
িীকা বিখ্ ।
e) Write a short note on the ‘Look East Policy’. ‘পূশ্নব োকাও
ণ
েীক্ষে’ সম্পশ্নকণ একটি সংক্ষিপ্ত
িীকা বিখ্ ।
f) Discuss in brief the role of India in Non-Alignment Movement. বোো্িক্ষেরশ্নপি আশ্নন্ািশ্নে
ভারশ্নের ভূ ক্ষমকা সম্পশ্নকণ সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর।
3. Answer any two of the following questions.
নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির যে য োি দুটির উত্তর দোও।

10x2=20

a) Examine the role of Parliament in the making of India’s foreign policy. ভারশ্নের
ক্ষবশ্নদশেীক্ষে ক্ষেযারশ্নণ
ণ
সংসশ্নদর ভূ ক্ষমকা আশ্নিাচো কর।
b) Discuss the contemporary trends in the relationship between India and America since India’s
independence. ভারে ও আশ্নমক্ষরকার মশ্নযযকার সম্পশ্নকণর সাম্প্রক্ষেক গক্ষে প্রকৃক্ষে আশ্নিাচো
কর।
c) Discuss about the major issues of dispute between Indo-China relationship. ভারে ও চীে
সম্পশ্নকণর বিশ্নত্র প্রযাে ক্ষবশ্নরাযগুক্ষি আশ্নিাচো কর।
d) Write a note on Indo- Nepal relationship. ভারে ও বেপাি সম্পকণ আশ্নিাচো কর।

