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িবভাগ-ক 

�য �কােনা পাচঁিট �ে�র উ�র দাও।                                 (২ X ৫ = ১০) 

১। কত সােল �জাট িনরেপ� আে�ালেনর সূচনা হয়? 

২। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন (E.U.) কত সােল �িতি�ত হয়? 

৩। আ�জ�ািতক স�েক�র চচ�ায় �ক�ীয় িবষয় িক? 

৪। আ�জ�ািতক স�েক�র দুিট আধুিনক বা �ব�ািনক দৃি�ভি�র নাম �লখ। 

৫। I.S.I. এর পুেরা কথািট িক? 

৬। আ�জ�ািতক রাজনীিতেত নয়া বা�ববাদ এর সূচনা �ক কেরন? 

৭। নয়া বা�ববাদ এর উ�ব হয় কত সােল?  

৮। C.I.A. পুেরা কথািট িক? 

 

িবভাগ-খ 

�য �কােনা একিট �ে�র উ�র দাও।                                 (১৫ X ১ = ১৫) 

১। আ�জ�ািতক স�েক�র আেলাচনায় মরেগনথাউ-এর বা�ববাদী ত� িট আেলাচনা কেরা। 

অথবা 

২। ওয়ালার�াইন-এর িব�ব�ব�া ত� িট আেলাচনা কেরা। 

 

িবভাগ-গ 

(ক) সবকিট �ে�র উ�র দাও।          (২৫ X ১ = ২৫) 

১। ওয়ারশ চুি� �া�িরত কেব হয়?   (ক) 1952 (খ) 1953 (গ) 1963 (ঘ) 1955 

২। দি�ণ-পূব� এিশয়ার সাম�বােদর �সার �রােধর লে�� ইউএসএ �কান নীিত �বত�ন কের ? 

(ক) �ুম�ান নীিত   (খ) �ব�নী নীিত   (গ) শি�সাম� নীিত  (ঘ) �জাট িনরেপ� নীিত 

৩। বািল�ন অবেরাধ �� হয় কেব?  (ক) 1945 (খ) 1947 (গ) 1948 (ঘ) 1952 

৪। NATO গিঠত হয় – (ক) 1947 (খ) 1949 (গ) 1953 (ঘ) 1955 

৫। মাশ�াল িটেটা িছেলন – (ক) �চেকাে�াভািকয়    (খ) �পাল�া�    (গ) বালেগিরয়া    (ঘ) যুেগা�ািভয়া -এর �ধানম�ী 

৬। �প�াগন �কান �দেশর সদর দ�র? (ক) রািশয়া  (খ) মািক�ন যু�রা�  (গ) ি�েটন  (ঘ) �া� 
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৭। ঠা�া লড়াই এর সূচনা হেয়িছল – (ক) ইউেরাপ  (খ) এিশয়া  (গ) আি�কা  (ঘ) আেমিরকা  

৮। ঠা�া লড়াই এর �ধান দুিট শি� হল – (ক) �সািভেয়ত রািশয়া ও মািক�ন যু�রা�  (খ) ি�েটন ও জাপান  

(গ) ি�েটন ও জাম�ািন   (ঘ) �া� ও জাপান  

৯। ‘ঠা�া লড়াই’ শ�িট �থম �েয়াগ কেরন – (ক) �ুম�ান  (খ) চািচ�ল  (গ) বানাড বা�চ  (ঘ) �গাবােচড 

১০। িকউবা সংকট �দখা �দয় কত সােল? (ক) 1955 (খ) 1960 (গ) 1962 (ঘ) 1968 

১১। একেম� িবে�র �ধান শি� হেলা – (ক) ি�েটন (খ) �া�  (গ) জাপান  (ঘ) মািক�ন যু�রা� 

১২। �য ঘটনার মেধ� িদেয় ঠা�া যুে�র অবসান ঘেট –  
(ক) �সািভেয়ত ইউিনয়েনর পতন  (খ) িকউবা সংকট এর অবসান   (গ) �কািরয়া সংকট (ঘ) ইরােকর কুেয়ত দখল 

১৩। িমশেরর �জাট িনরেপ� আে�ালেনর �নতা হেলন – (ক) নােসর    (খ) িটেটা    (গ) সুকণ� (ঘ) �নেহ�  

১৪। বািল�ন অবেরাধ কের �কান �দশ? (ক) মািক�ন যু�রা�  (খ) �সািভেয়ত ইউিনয়ন (গ) ি�েটন (ঘ) �া�  

১৫। ি�তীয় মহাযু� �� হয় – (ক) 1919 (খ) 1923 (গ) 1945 (ঘ) 1939 

১৬। �থম পরমাণু �বামা আ�া� �দশ িট হল – (ক) জাপান  (খ) চীন   (গ) �া�  (ঘ) িকউবা 

১৭। পি�মী সামিরক �জাট হল – (ক) NATO  (খ) SEATO (গ) SAARC (ঘ) OPEC 

১৮। সমাজতাি�ক রা��িলর �তির করা �জাট হল –(ক) WARSAW   (খ) NATO (গ) SAPTA (ঘ) SEATO 

১৯। UNO �িতি�ত হয় – (ক) 1945 (খ) 1949 (গ) 1951 (ঘ) 1955 

২০। আ�জ�ািতক রাজনীিত হেলা মূলত �মতার লড়াই �ক বেলেছন? 

(ক) হলি� (খ) মরেগনথাউ  (গ) হফম�ান  (ঘ) হাড�সন  

২১। “Twenty Years Crisis” ��িট কার �লখা? 

(ক) রবাট� ডাল  (খ) ই এইচ কার   (গ) মরেগনথাউ  (ঘ) �কওেহন 

২২। পররা� নীিত িনধ�ারেণর সব�ােপ�া ���পূণ� ভূিমকা উপাদান হেলা – 

(ক) জনসংখ�া  (খ) �ভৗেগািলক অব�ান  (গ) জাতীয় �াধীনতা ও িনরাপ�া  (ঘ) �নতৃ� 

২৩। আ�জ�ািতক স�েক�র বা�ববাদী ধারণার মূল �ব�া হেলন  

(ক) হবেয়ক  (খ) নিজক   (গ) িজমান� (ঘ) মরেগনথাউ 
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২৪। আ�জ�ািতক রাজনীিতর পার�িরক িনভ�রশীলতা তে�র �ব�া হেলন –  

(ক) কার   (খ) উইলসন   (গ) মরেগনথাউ       (ঘ) রবাট� �কওহান  

২৫। িব�ব�ব�া ত� এরএকজন �ব�া হেলন – (ক) ওয়ালারে�ইন (খ) কার   (গ) িজমান� (ঘ) উইলসন  

 

(খ) �য �কান চারিট �ে�র উ�র দাও (১০০ শে�র মেধ�)।      (৪ X ১০ = ৪০) 

১। �কেনথ ওয়ালজ-এর নয়া বা�ববাদী তে�র সীমাব�তা �িল �লেখা। 

২। জিটল পার�িরক িনভ�রশীলতা ত� এর িতনিট �বিশ�� �লখ। 

৩। আ�জ�ািতক স�ক� িবে�ষণ িটকনার-এর ��ে� নারীবাদী দৃি�ভি�র মূল ব�ব� �লেখা। 

৪। ঠা�া যুে�র �থম দুিট পয�ােয় আেলাচনা কেরা। 

৫। �জাট িনরেপ� নীিত ��ি�েত ভারেতর িবেদশনীিতর িতনিট �বিশ�� �লেখা। 

৬। ভারেতর িবেদশনীিতর িতনিট মূলনীিত উে�খ কেরা। 

৭। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন এর উপর একিট টীকা �লেখা। 

 


