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Paper -VI 

First Half 

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 মান ক্ষনশ্নদেশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

    

Full Marks-:10×2=20 

Answer any two of the following questions:- 

যেক োক ো দটুি প্রকের উত্তর দদ :- 

 

1. Identify the major point of the First Great Debate in International Relation.(10) 

১. আন্তর্জাতিক সম্পর্কজ প্রথম মহাতিির্কজর প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ জ তিষয়গুতি তনধ জারর্ কর।(১০) 

 

2. Elucidate the Game Theory in International relation.(10) 

২. আন্তর্জাতিক সম্পর্কজর ক্রীডািত্ত্বটি িযাখ্যা কর।(১০) 

 

3. Analyse Neo-Realism as an approach to study International relation.(10) 

আন্তর্জাতিক সম্পকজ আর্িাচনায় আতিক তহসার্ি নয়া িাস্তিিাদ িত্ত্বটি তির্েষর্ কর।(১০) 

 

4.Discuss the Communication Theory in International relation.(10) 

৪. আন্তর্জাতিক সম্পর্কজর য াগার্ াগ িত্ত্বটি আর্িাচনা কর।(১০) 
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Second Half 

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 মান ক্ষনশ্নদেশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

    

Full Marks-:10×2=20 

Answer any two of the following questions:- 

যেক োক ো দটুি প্রকের উত্তর দদ :- 

 

 1. Elucidate the decision making theory of Richard Snyder. (10) 

১. তরচার্জ স্নাইর্ার্রর তসদ্ধান্ত গ্রহর্কারী িত্ত্বটি িযাখ্যা কর। (১০) 

 

2. Critically analyse the Linkage Theory. (10) 

২. সংর্ াগ িত্ত্বটি সমার্িাচনা সহর্ ার্গ তির্েষর্ কর। (১০) 

 

3. Discuss the note on propaganda as an instrument of foreign policy. (10) 

তির্দশনীতির হাতিয়ার তহসার্ি প্রচার কার্ জর ভূতমকা ির্ জনা কর। (১০) 

 

4. Analyse foreign policy of China in the Post Cold war era. (10) 

৪. ঠান্ডা ুদ্ধত্তর সময়কার্ি চীর্নর তির্দশনীতি প জার্িাচনা কর। (১০) 


