B.A 4th Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: POLITICAL SCIENCE
PAPER: CC 8
(International Relations)
Time: 3 Hours.
Full Marks: 60
The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণমাশ্নের
ণ
ক্ষেশ্নদণ শক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
1. Answer any ten of the following questions:

2X10=20

নীচের প্রশ্নগুলির যে য োচনো দশটির উত্তর দোও:
a) Who is the author of the book 'Politics Among Nations' ?
'Politics Among Nations' বইটির লিখ্ক লক?
b) Mention any two of the human rights as declared in the ‘Universal Declaration of Human Rights'.
মােবাক্ষিকাশ্নরর সবেেীে
ণ
ল াষণা পশ্নে ল াক্ষষে লয লকাশ্নো দুটি মােবাক্ষিকার উশ্নেখ্ কর।
c) Cite two examples of state terrorism in international politics.
আন্তেণাক্ষেক রােেীক্ষেশ্নে দুটি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাশ্নসর উদাহরণ দাও।
d) What do you mean by 'buffer state'?
‘বাফার রাষ্ট্র’ বিশ্নে েু ক্ষম কী লবাঝ ?
e) Mention any one criticism against N.P.T raised by India.
N.P.T – র ক্ষবরুশ্নে ভারে কেতক
ণ উত্থাক্ষপে লয লকাে একটি সমাশ্নিাচো উশ্নেখ্ কর।
f) What are three types of functions of diplomats?
কূিেীক্ষেক্ষবদশ্নদর ক্ষেে িরশ্নের কাে গুক্ষি কী?
g) Define Globalisation?
ক্ষবশ্বায়শ্নের সংজ্ঞা দাও।
h) Point out the main objectives of C.T.B.T?
C.T.B.T- র মূি উশ্নেশয ক্ষেশ্নদণ শ কর।
i) What is secret diplomacy?
ল াপে কূিেীক্ষে কী?

j) Identify any one feature of International Systems.
আন্তেণাক্ষেক বযবস্থার লয লকাে একটি ববক্ষশষ্ট্য উশ্নেখ্ কর।
k) What is cold war ?
ঠাণ্ডা িডাই কী?
l) Identify two major forms of balance of power.
শক্তি সাশ্নমযর দুটি প্রিাে রূপ উশ্নেখ্ কর।
m) Point out any two of the basic objectives of Indian Foreign Policy.
ভারশ্নের পররাষ্ট্রেীক্ষের লমৌি িিযগুক্ষির লয লকাে দুটির উশ্নেখ্ কর।
n) What is Collective Security?
লযৌর্থ ক্ষেরাপত্তা বিশ্নে কী লবাঝায় ?
o) Specify any two principles of Panchsheel.
পঞ্চশীশ্নির লয লকাে দুটি েীক্ষে উশ্নেখ্ কর।
2. Answer any four of the following questions:

5X4=20

নীচের প্রশ্নগুলির যে য োচনো েোরটির উত্তর দোও:
a) Distinguish between Idealist and Realist approaches in International Relations.
আন্তেণাক্ষেক সম্পশ্নকণর লিশ্নে আদশবাদী
ণ
এবং বাস্তববাদী দতটষ্ট্ভক্ষির মশ্নিয পার্থকয
ণ ক্ষেশ্নদণ শ কর।
b) How would you distinguish between foreign policy and diplomacy?
ক্ষবশ্নদশেীক্ষে ও কূিেীক্ষের মশ্নিয েু ক্ষম কীভাশ্নব েফাৎ করশ্নব?
c) Write a short note on the impact of globalisation on International Relations.
আন্তেণাক্ষেক সম্পশ্নকণর উপর ক্ষবশ্বায়শ্নের প্রভাব সংশ্নিশ্নপ লিখ্।
d) Write a short note on NSG.
NSG সম্পশ্নকণ সংক্ষিপ্ত িীকা লিখ্।
e) Identify the major causes behind the origin of Cold War.
ঠাণ্ডা যুশ্নের উদ্ভশ্নবর ক্ষপছশ্নে প্রিাে কারণগুক্ষি উশ্নেখ্ কর।
(f) Do you find any distinction between International Relations and International Politics? Argue your
case.
আন্তেণাক্ষেক সম্পকণ ও আন্তেণাক্ষেক রােেীক্ষের মশ্নিয ক্ষক লকাে পার্থকয
ণ িিয করা যায়? সংশ্নিশ্নপ
লোমার বিশ্নবযর সমর্থশ্নে
ণ যুক্তি লদখ্াও ।

3.Answer any two of the following questions:

নীচের প্রশ্নগুলির যে য োচনো দুটির উত্তর দোও:
a) Explain the Realist Theory of International Relations.
আন্তেণাক্ষেক সম্পশ্নকণর বাস্তববাদী েশ্নের বযাখ্যা দাও।
b) Assess the importance of geography as an element of national power.
োেীয় শক্তির একটি উপাদাে ক্ষহসাশ্নব ভূ শ্ন াশ্নির গুরুত্ব মূিযায়ে কর।
c) Explain with examples the techniques of balance of power.
উদাহরণসহ শক্তি সাশ্নমযর লকৌশি গুক্ষি বযাখ্যা কর।
d) What do you mean by state terrorism? Point out how it affects international peace?
রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বিশ্নে েু ক্ষম কী লবাঝ? ক্ষকভাশ্নব ইহা আন্তেণাক্ষেক শাক্ষন্ত ক্ষবক্ষিে কশ্নর লিখ্।

10x2=20

