
B.A. Semester VI (Honours) Examination, 2021 (CBCS) 

 

Subject: Political Science 

Paper- CC-13  

 (Indian Foreign Policy)  

Time: 3 hrs   Full Marks: 60 

 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their words as far as possible. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থা সম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

1. Answer any six of the following questions.       5x6 = 30 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির যে য োনিো ছয়টির উত্তর দোওঃ  

  

a) Write a short note on the ‘Parliament’ as a determinant of India’s Foreign Policy. 

ভারশ্নের ক্ষবশ্নদশনীক্ষে ক্ষনর্ োরশ্নণ ‘সংসদ’ এর ভূক্ষমকার উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ্ ।  

b) Point out four major contentious issues between India and China.  

ভারে ও চীন সম্পশ্নকের লিশ্নে চারটট প্রর্ান ক্ষবশ্নরার্ আশ্নিাচনা কর । 

c) Write a short note on the India’s Neighbourhood First initiative. 

প্রক্ষেশ্নবশীশ্নদর অগ্রাক্ষর্কার প্রদাশ্নন ভারশ্নের উশ্নদযাগ সম্পশ্নকে একটট সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ্ ।  

d) Identify four causes behind the decline of Indo – US relations. 

ভারে ও আশ্নমক্ষরকার সম্পশ্নকের অবনক্ষের লপছশ্নন চারটট কারণ লদখ্াও । 

e) Point out four main features of India’s Foreign Policy. 

ভারশ্নের ক্ষবশ্নদশনীক্ষের চারটট মূি ববক্ষশষ্ট্য লিখ্ । 

f) Write a short note on ‘Simla Agreement’. 

ক্ষসমিা চুক্তির উপর একটট টীকা লিখ্ ।   

g) Write a short note on Act East policy. 

Act East policy-র উপর একটট সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ্ । 

h)  Write a brief note on ‘India-Bangladesh summit, 2020’. 



ভারে-বাংিাশ্নদশ সশ্নেিন ২০২০ সম্পশ্নকে সংক্ষিপ্ত আশ্নিাচনা কর । 

 

2. Answer any three of the following questions.      10x3=30 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির যে য োনিো নতিটির উত্তর দোওঃ 

 

a)  Describe the recent trends of India’s Foreign Policy.  

ভারশ্নের ক্ষবশ্নদশনীক্ষের সাম্প্রক্ষেক প্রবণো আশ্নিাচনা কর । 

b)  Examine the role of ‘Cabinet’ in the making of India’s Foreign Policy.  

ভারশ্নের ক্ষবশ্নদশনীক্ষে ক্ষনর্ োরশ্নণ কযাক্ষবশ্ননশ্নটর ভূক্ষমকা আশ্নিাচনা কর । 

c)  Write an essay on the India and Pakistan relationship. 

ভারে ও পাক্ষকস্তান সম্পশ্নকের উপর একটট ক্ষনবন্ধ লিখ্ । 

d)  Write an essay on Indo - Russia relations since independence. 

স্বার্ীনোর পর লর্থশ্নক এখ্নও পয েন্ত ভারে-রাক্ষশয়ার সম্পকে আশ্নিাচনা কর ।  

e)  Discuss the different phases of India’s Foreign Policy.  

ভারশ্নের ক্ষবশ্নদশনীক্ষের ক্ষবক্ষভন্ন পয োয় আশ্নিাচনা কর । 


