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1. Who is the founder of the English School in International Relations ? 

 আন্তর্জ াতিক  সম্পর্কজ র আর্িাচনায় ইংতিশ সু্কর্ির  প্রতিষ্ঠািা কক ? 

2. What is meant by Immanuel Kant's 'Democratic Peace Theory' in International Relations? 

 আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র কের্ে ইমানুর্য়ি কান্ট এর 'কের্মার্েটিক তিস তিওতর' বির্ি কী কবাঝায়? 

3. Who wrote this book: 'The Great Illusion'? 

 দ্য কেট ইতিউশন': এই বইটি কক তির্ের্েন? 

4. Who in the 18th century made a clear-cut statements about Liberalism in International 
Relations? 

 ১৮ শির্ক আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র কের্ে তিবার্রতির্ম সম্পর্কজ  স্পষ্ট বক্তবয কক তদ্র্য়তের্িন? 

5. Which school of International Relations advocated for international organization to 
strengthen liberal values? 

 আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র ককান সু্কিটি আন্তর্জ াতিক সংস্থার উদ্ারননতিক মূিযর্বাধর্ক শতক্তশািীকরর্ের ির্ে 

সমিজন কর্রতেি? 
6. Who wrote the book: 'The End of History'? 

 তদ্ এন্ড অফ তিতি': বইটি কক তির্ের্েন? 

7. What is 'Princeton Project' in Neo-Liberalism? 

 নয়া -উদ্ারনীতিবার্দ্ 'তপ্রন্সটন প্রকল্প' তক ? 

8. Who is Neo-Realist thinker? 
  নবয-বাস্তববাদ্ী তচন্তাতবদ্ কক? 

9. Who is the author of the book: 'Theory of International Politics' ( 1979 )? 

 তিওতর অফ ইন্টারনযাশনাি িতিটিক্স' (1979) বইটির রচতয়িা কক? 

10. Why does Marxist tradition describe international relations as an 'Octopus Model' ? 

 মাক্সজবাদ্ী ধারা ককন আন্তর্জ াতিক সম্পকজ র্ক 'অর্টািাস মর্েি' তিসার্ব বেজনা কর্র? 

11. Who are the two scholars associated with the Critical Theory ? 

 তেটিকাি ির্ের সার্ি যুক্ত দ্রু্ন গর্বষক কক? 

12. Who developed 'core-periphery and semi-periphery' model in analysing international 
relations in his World System Theory? 

 ওয়ার্ল্জ  তসর্েম তিওতরর্ি আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র তবর্েষর্ে 'ককন্দ্র-প্রিযন্ত এবং আধা-প্রিযন্ত ' মর্েি 
কক তিতর কর্রতের্িন? 

13. What does Wallerstein's distinction between World Empire and World Economy mean ? 

 তবশ্ব সাম্রার্য এবং তবশ্ব অিজনীতির মর্ধয ওয়ািারোইর্নর িািজকয বির্ি কী কবাঝায়? 

14. What is the full form of BRICS ? 

 তিকর্সর িূেজ রূি কী? 
15. Who developed 'development of underdevelopment' thesis ? 
  'অনুন্নয়র্নর উন্নয়ন'  তিতসস কক উন্নি কর্রতের্িন? 

16. What, according to Neo-Marxist Theory, is meant by' Metropolis' and 'Satellite' countries ? 

 নয়া -মাতক্সজে িত্ব অনুসার্র 'কমর্রািতিস' ও 'সযার্টিাইট' কদ্শগুতি বির্ি তক কবাঝায় ? 

17. What is 'Paris School' in International Political Sociology tradition? 



 আন্তর্জ াতিক রার্ননতিক সমার্তবদ্যা ধারায় 'িযাতরস সু্কি' তক ? 

  
18. What is the full form of NAFTA ? 

 নাফটা'র িূেজ রূি কী? 
19. What was the main objective of US foreign policy during the period of cold war? 

 স্নায়যুুর্ের সময় মাতকজ ন িররাষ্ট্রনীতির মূি িেয কী তেি? 
20. In which year the US launched the policy of war on terror? 

 আর্মতরকা ককান বের্র সন্ত্রার্সর তবরুর্ে যুর্ের নীতি চাি ুকর্রতেি? 

21. How many member states are there in the EU? 

 ইইউর্ি কয়টি সদ্সয রাষ্ট্র রর্য়র্ে? 
22. What is the full form of S.C.O.? 

 এস.তস.ও. এর িূেজরূি কী? 
23. What diplomacy paved the way in initiating good relations between the US and China in 

the 1970s? 

 1970-এর দ্শর্ক ককান কূটনীতি আর্মতরকা ও চীর্নর মর্ধয সুসম্পকজ  স্থাির্নর িি প্রশস্ত কর্রতেি? 
24. Who first employed the term 'Geo-politics'? 
  'তর্ও-িতিটিক্স' শব্দটি প্রিম কক বযবিার কর্রতের্িন? 

25. In which books Nicholas J. Spykman described 'Realist Geo-politics' ? 

 তনর্কািাস কর্. স্পাইকমযান ককান বইর্য় 'তরর্য়তিে তর্ও-িতিটিক্স' বেজনা কর্রর্েন? 

26. What is the full form of OECD? 

 ওইতসতে এর িূেজরূি কী? 
27. Which technological innovations diminished the importance of geo-politics? 

 ককান প্রযুতক্তগি উদ্ভাবন ভূ-রার্নীতির গুরুত্বর্ক হ্রাস কর্রর্ে? 
28. What is meant by 'String of Pearls' strategy of China towards India? 

 ভারর্ির প্রতি চীর্নর 'তিং অফ িািজস’ ককৌশি বির্ি কী কবাঝায়? 
29. What is meant by India's 'Look East Policy' ? 

 ভারর্ির 'িুক ইে নীতি' বির্ি কী কবাঝায়? 
30. What is the nature of India's relation with Bangladesh ? 

 বাংিার্দ্র্শর সার্ি ভারর্ির সম্পর্কজ র প্রকৃতি কী? 
 


