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আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  : 

একটা বাক্কে উত্তর দাও:                                                                                (১ X ১৫)  

১)  আন্তর্জ াতিক সম্পক্কজ র সংজ্ঞা দাও ।  

উঃ পামার ও পাতকজ নস আন্তর্জ াতিক সম্পকজ ক্ক দতুনয়া বোপী মানব সমাক্র্র পতরবিজ নশীল অবস্থার 

অধ্েয়ন বক্ল মক্ন কক্রন । 

২) আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  ও আন্তর্জ াতিক রার্নীতির মক্ধ্ে পার্জকে কর । 

উঃ আন্তর্জ াতিক সম্পক্কজ র ধ্ারণা আন্তর্জ াতিক রার্নীতির িুলনায় অক্নক বোপকির । কারন 

আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  রার্ননতিক ও অরার্ননতিক উভয় তবষয়ই আক্লাচনা কক্র । 

৩) বাস্তববাদী িাতিক ই.এইচ.কার এর তবখ্োি গ্রন্থটির নাম ললখ্ । 

উঃ The Twenty Year’s Crisis(1939). 

৪) একর্ন মাতকজ ন বাস্তববাদীর নাম উক্েখ্ কর । 

উঃ হানস লর্. মক্গজনর্াউ । 

৫) মক্গজন র্াউর এর তবখ্োি গ্রন্থটির নাম ললখ্ । 

উঃ The Politics Among Nations (1948). 

৬) মক্গজন র্াউ বাস্তববাক্দর লে ছয়টি মলূ সুক্ের কর্া বক্লক্ছন িার লে লকান একটির বণজনা দাও । 

উঃ লকানও রাক্ের র্ািীয় স্বার্জ ক্ষমিার মানদক্ে তনধ্জাতরি হয় । 

৭) একর্ন নয়া বাস্তববাদী িাতিক্কর নাম উক্েখ্ কর । 

উঃ লকক্নর্ ওয়ালর্ । 

 

 



8) MNC র পুক্রা কর্াটি তক? 

উঃ Multi National Corporation. 

 

৯) তবশ্ব বেবস্থা িক্ির মখু্ে প্রবক্তা লক? 

উঃ ইমানুক্য়ল ওয়ালারস্টাইন । 

১০) ইমানুক্য়ল ওয়ালারস্টাইন উক্েতখ্ি তবশ্ববেবস্থার তিনটি অংশ তক তক ? 

উঃ লকন্দ্র(Centre), প্রান্ত(Periphery), অধ্জপ্রান্ত(Semiperiphery). 

১১) আক্ন্দ্র গুোর ফ্রাঙ্ক বতণজি তনভজ রিা িক্ির মলূ বক্তবে তক? 

উঃ িৃিীয় তবক্শ্বর লদশগুতলক্ি অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ক্নর পশচাদগতির বণজনা তদক্ি তগক্য় তিতন উন্নি পতিমী 

লদশগুতলক্ক দায়ী কক্রক্ছন । 

১২) নয়া উদারবাদী দরু্ন িাতিক্কর নাম ললখ্ । 

উঃ রবাটজ  ও. লকওহান এবং লোক্সফ নাই ।  

১৩) আন্তর্জ াতিক সম্পক্কজ র লক্ষক্ে নয়া উদারবাদী িক্ির মূল বক্তবে তক? 

উঃ ‘গনিাতিক শাতন্ত’ প্রতিষ্ঠার লক্ষক্ে রাক্ের স্বার্জ একমাে ও চরম তহক্সক্ব তবক্বতচি হক্ব । 

১৪) আন্তর্জ াতিক রার্নীতির একর্ন নারীবাদী প্রবক্তার নাম কর । 

উঃ র্তুির্. অোন. টিকনার । 

১৫) আন্তর্জ াতিক সম্পক্কজ র লক্ষক্ে নারীবাদীগক্ণর মূল ধ্ারণার বণজনা দাও । 

উঃ পরুুষিাতিক আন্তর্জ াতিক বেবস্থায় নারীক্দর উপর এমন তকছু অনোয় ঘক্ট ো মানবাতধ্কার 

তবক্রাধ্ী, পতরবার ও সমাক্র্র মিই । 

 

 

 


