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1. What does international relations deal with? 

 আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  তক তিয়ে আয় াচিা কয়ে ? 

2. Who wrote the book ‘Politics Among Nations’ ? 
 ‘পত টিক্স ইি নিশিস’ বইটি নক ত য়েতিয় ি? 
3.  Who one  was an important figure in the development of liberal perspectives in International 

Relations? 

 আন্তর্জ াতিক সম্পয়কজ ে নেয়ে উদাে দতৃিভতিে তবকায়শে র্িয নক গুরুত্বপূর্জ বযতিত্ব তিয় ি ? 

4. Where The Treaty of Versailles settle peace ? 
  ভাসজাই চুতি নকাথাে শাতন্ত স্থাপি কয়েতি ? 

5. According to the Realists, how international peace is best secured ? 

 বাস্তববাদীয়দে ময়ি তকভায়ব আন্তর্জ াতিক শাতন্ত সয়বজাপতে সুেতেি? 

6. Who is the main proponent of the Game Theory ? 

 নেম তথওতেে ম ূ প্রবিা নক? 
7. What is the full form of MNC? 

 এমএিতসে সম্পূর্জ ফমজ কী? 
8. Imperialism is the highest stage of capitalism' Whose statement is this? 

 ‘সাম্রার্যবাদ পুুঁতর্বায়দে সয়বজাচ্চ পর্জাে’ এই উতিটিে বিা নক? 

9. "International politics, like all politics, is a struggle for power." Who said this? 
 ‘আন্তর্জ াতিক োর্িীতি, সক  োর্িীতিে ময়িাই েমিাে  ডাই-’  মন্তবয নক কয়েয়িি? 

10. What is meant by North-South divide? 
 উত্তে-দতের্ তবভার্ি ব য়ি কী নবাঝাে? 

11. What is meant by unipolarity? 

 একয়মরুিা ব য়ি কী নবাঝাে? 
12.  What factors  are responsible for the end of Cold War ? 

 স্নােুর্ুদ্ধ সমাপ্ত হওোে কাের্গুত  তক ?  

13. What does 'Détente' mean? 

  ‘দাুঁিাি’   এে অথজ তক? 
14. What is the full form of OIC ? 

 ও.আই.তস এে পূর্জরূপ তক ? 
15. In which year Cuban Missile Crisis took place ? 

 তকউবাে নেপর্াস্ত্র সংকটটি কি সায়  ঘয়টয়ি? 

16. What is the full form of NPT ? 

 এিতপটি এে পূর্জরূপ তক? 
17. In which year the UNO was formed ? 

 ইউ.এি.ও েঠিি হয়েতি  কি সায় ?  
18. What is the full form of CTBT ? 

 তস.টি.তব.টি এে পূর্জ রূপ কী? 
19. What is the nature of international system of states in terms of power and influence after the end of 

cold war ? 



 স্নােুর্ুয়দ্ধে পে আন্তর্জ াতিক োষ্ট্রবযবস্থাে েমিা ও প্রভায়বে স্বরূপ তক? 
20. How many main organs of the United Nations are there ? 
 র্াতিসংয়ঘে প্রধাি অিগুত ে সংেযা কি ? 
21. What are the numbers of the permanent member of the Security Council ? 

 তিোপত্তা কাউতিয় ে স্থােী সদসয সংেযা কি ? 
22. What does G-7 mean? 

 তর্ -7 এে অথজ তক? 
23. Where is the International Court of Justice  located ? 

 আন্তর্জ াতিক িযােতবচাে আদা ি নকাথাে অবতস্থি? 
24. Which is the UN agency on health? 

 স্বাস্থয তবষেক র্াতিসংয়ঘে সংস্থা নকািটি? 
25. What is the full form of EEC ? 

 EEC এে পূর্জরূপ কী? 
26. What is the full form of NATO? 

 িায়টাে পূর্জ রূপ কী? 
27. Who is the author of this book 'Neo-colonialism: The Last Stage of Imperialism' ? 

 ‘িবয-উপতিয়বশবাদ: সাম্রার্যবায়দে নশষ পর্জাে’ গ্রন্থটিে েচতেিা নক? 

28. Who was the PLO leader from 1969 to 2004? 
 1969 নথয়ক 2004 পর্জন্ত তপএ ও নিিা নক তিয় ি? 

29. What is the foundation of India's foreign policy ? 

 ভােয়িে পেোষ্ট্রিীতিে তভতত্ত কী? 

30. Which is not associated with the principles of Panchasheel ? 

 নকািটি পঞ্চশীয় ে িীতিগুত ে সায়থ র্তডি িে? 
 


