ক) বিষয়- রাষ্ট্রবিজ্ঞান (POLITICAL SCIENCE)
খ)অধ্যায়-আন্তর্জাবিক সম্পর্কজর বিিিজন এিং কর্য়কটি ম ৌবিক ধ্ারনা।
গ)বনিাবিি
জ
প্রশ্ন ও উত্তর।
--""""""-------""""'''--""""------""""

1) আন্তর্জাবিক সম্পকজ সিপ্রথ
জ
পৃথক শাস্ত্র বিসার্ি কখন গর্ে ওর্ে?

Ans: প্রথ বিশ্বযুর্ের পর্র 1920 বিষ্টার্ে র্াবিসংর্ের প্রবিষ্ঠা, িৃিৎ শক্তি রূর্প াবকজনযুিরার্ষ্ট্রর
আত্মপ্রকাশ, রূশ বিপ্লর্ির ফিশ্রুবি স্বরূপ মসাবির্য়ি ইউবনয়র্নর উদ্ভি ইিযাবি েিনা আন্তর্জাবিক
সম্পর্কজর গুরুত্ব িৃক্তে কর্র। র্াবিসংে প্রবিষ্ঠার পর মথর্ক শুরু ির্য় যায় প্রকাশ্য কূিনীবি।
আন্তর্জাবিক সম্পকজ িিজ ায় এর প্রিাি বিি সুির
ূ প্রসারী। প্রসঙ্গি উর্েখ করা যায় বিষয় বিসার্ি
আন্তর্জাবিক সম্পকজ িিজ া এ স য় মথর্ক শুরু িয় এিং বিিীয় বিশ্বযুর্ের পর আন্তর্জাবিক সম্পকজ একটি
স্বিন্ত্র পাে্য বিষয় বিসার্ি প্রবিষ্ঠা িাি কর্র।

2) বির্ রুকরর্ে িুটি িৃিৎ শক্তিধ্র রার্ষ্ট্রর না মিখ।

Ans:- বির্ রুকরর্ে িুটি িৃিৎ শক্তিধ্র রার্ষ্ট্রর না

াবকজন যুিরাষ্ট্র ও মসাবির্য়ি ইউবনয়ন।

3) মর্াি বনরর্পক্ষ আর্দাির্নর সার্থ যুি বিনটি রার্ষ্ট্রর না কর।

Ans:- িারি, যুর্গাশ্লবিয়া, ইর্দার্নবশয়া।র্র্াি বনরর্পক্ষ আর্দািন

বিিীয় বিশ্বযুে র পর িহু মিশ সাবধ্নিা িাি কর্র। এই সাধ্ীনিা প্রাপ্ত মিশ গুবি মসাবির্য়ি িা াবকজন
মকার্না মর্াি এই মযাগ না বির্য় এক নিু বনরর্পক্ষ মর্াি গর্ে িু র্ির্ি, যা বিশ্ব রার্নীবি মি
মর্ািবনরর্পক্ষ আর্দািন নার্ পবরবিি।

4)একর্ রু বিশ্ব িির্ি বক মিাঝায়

োণ্ডা যুে পরিিী বির্শ্বর ক্ষ িা এিং শক্তি কাোর্ া,বির্ রুকরর্ের অিসান েিায় এিং বিশ্ব রার্নীবি মি
একর্ রু বিবশষ্ট কাোর্ া মিখা যায়। বনক্তিি িার্ি এই এক ম রু ির্িা াবকজন যুিরাষ্ট্র।

5)বিশ্বায়র্নর কুফি

a)বিশ্বায়র্নর ফর্ি িৃিীয় বির্শ্বর মিশগুর্িার্ি মিসরকাবরকরর্ের প্রিেিা িাের্ি।
b) বিশ্বায়র্ন িাবি করা ির্য়র্ি ময, বির্িবশ পুক্তুঁ র্র বিবনর্য়ার্গর ফর্ি র্ািীয় উন্নয়র্নর িার অর্নক মির্ে
যার্ি।
c) বিশ্বায়র্নর ফর্ি বির্শ্বর অনুন্নি ও উন্নয়নশীি মিশগুর্িার্ি বির্িবশ পুক্তুঁ র্র বিবনর্য়াগ িাের্ি।
d) বিশ্বায়র্নর প্রিাির্ক স ার্ িন্ত্র িািীরা ম র্ন বনর্ি পার্রনবন, কারে বিশ্বায়ন প্র াে কর্র ময ধ্ন্তন্ত্রই
মশষ কথা।
d) িৃিীয় বির্শ্বর মিশগুর্িার্ি অিাধ্ িাবের্র্যর সুর্যাগ বনর্য় অথ নীবি
জ
বনয়ন্ত্রে করর্ি।

6)ক্ষ িা িির্ি বক মিাঝায়?
উঃ ক্ষ িা িির্ি অনযর্ক এ নিার্ি বনয়ন্ত্রে করার সা থর্ক
জ মিাঝায়,যার াধ্যর্ বনয়ন্ত্রেকারী িার
ইচ্ছা র্িা কার্ করর্ি অনযর্ির িাধ্য কর্র।

7)আন্তর্জাবিক মক্ষর্ে ক্ষ িার্ক ক িার্গ িাগ করা যায় এিং বক বক?
উঃ ই.এইি.কার এর র্ি আন্তর্জাবিক ক্ষ িার্ক বিন িার্গ িাগ করা যায়, যথা- সা বরক ক্ষ িা,
অথননবিক
জ
ক্ষ িা ও র্ন ি গের্নর ক্ষ িা।

8)র্ািীয় স্বাথ িির্ি
জ
বক মিাঝ?
উঃ র্ািীয় স্বাথ িির্ি
জ
র্াবির মসইসি নূনযি িক্ষয ও উর্েশযস ি
ূ র্ক মিাঝায়,মযগুবি পৃরর্ের র্নয
রাষ্ট্রস ূি বসোন্ত গ্রিে কর্র। এর র্ধ্য উর্েখর্যাগয িি র্ািীয় বনরাপত্তা,র্ািীয় উন্নয়ন ও শাবন্ত পূে জ
বিশ্বিযিস্থার প্রবিষ্ঠা।

9)র্ািীয় স্বাথ রক্ষার
জ
কর্য়কটি উপায় উর্েখ কর্রা।
উঃ প্রধ্ানি পাুঁিটি উপায় উর্েখর্যাগয, যথা- কূিনীবি,প্রিার, অথননবিক
জ
সািাযয ও ঋেিান, মর্াি গেন ও
িিপ্রর্য়াগ।

10)এক ম রু বিশ্ব িির্ি বক মিাঝায়

োণ্ডা যুে পরিিী বির্শ্বর ক্ষ িা এিংশক্তিকাোর্ া,বির্ রুকরর্ের অিসান েিায় এিং বিশ্ব রার্নীবি মি
একর্ রু বিবশষ্ট কাোর্ া মিখা যায়। বনক্তিি িার্ি এই এক ম রু ির্িা াবকজন যুিরাষ্ট্র।

