
আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  বলতি তক বুতেন? আন্তর্জ াতিক সম্পতকজ র পতরতি ও তবষয়বস্ত | আলাত চনা করুন। 
বিজ মাতন আন্তর্জ াতিক সম্পতকজ র পতরতি তক প্রসাতরি হতে ? যতুি তিন। 

   
আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র প্রতিশব্দ হল "International relations". জর্র্রতি জেন্থাি। International Jurisprudence 
এর কথা েলর্ি তির়্ে 'International' শব্দটির প্রথি েযেহার। কর্রর্েন। েিজ িার্ন তেতিন্ন র্াতির ির্যয সম্পকজ  
োর্ ঝানার্ র র্নয 'International' শব্দটি েযেহৃি হ়ে। 
 
আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  রাষ্ট্রসিূর্হর পারস্পতরক সম্বন্ধ তনর়্ে আলার্ চনা কর্র। েিজ িান পৃতথেীর্ি এিন জকান রাষ্ট্র 
জনই জে সমূ্পর্জিার্ে তনর্র্র উপর তনিজ র কর্র তকিংো অনযর্ের কাে জথর্ক আলাো হর়্ে তেতিন্নিার্ে োস করর্ি 
পার্র। প্রর্িযক রাষ্ট্রই প্রিযক্ষ ো পরার্ ক্ষিার্ে অপর রার্ষ্ট্রর উপর তনিজ রশীল। এিার্ে আন্তর্জ াতিক জক্ষর্ে 
রাষ্ট্রসিূর্হর ির্যয সৃতি হর়্ের্ে পারস্পতরক তনিজ রশীলিা। রাষ্ট্রসিূর্হর এই পারস্পতরক তনিজ রশীলিার প্রতি েতৃি 
জরর্ে দ্বন্দ্ব, েুদ্ধ ইিযাতে এত়ির়্ে সহোর্ তিিার িাযযর্ি তকিার্ে তের্ে শাতন্ত ও সিৃতদ্ধ প্রতিষ্ঠা করা ো়ে, জস 
সম্পর্কজ  তেস্তাতরি আলার্ চনার উর্ের্শয ‘আন্তর্জ াতিক সম্পকজ ’ নািক একটি স্বিন্ত্র অযীিেয তেষর়্ের সৃতি করা 
হর়্ের্ে। এ সম্পর্কজ র পতরতয েযাপক হর্লও এর তিতি িূলি পরস্পর্রর তনিজ রশীলিা। ির্ে িথযপ্রেুতির তেকাশ 
ও উৎকর্ষজ। আন্তঃরাষ্ট্রী়ে সম্পকজ র্ক আরও েথুেদ্ধ কর্র িুর্লর্ে। 
 
সংজ্ঞা : 
অযযাপক পািার ও পারতকন্স ( Norman D. Palmer and Howard c. Perkins) -এর ির্ি, 
“তেেসম্প্রোর়্ের িিার্  আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র অযয়েনও পতরেিজ নশীল।”  
 
অযযাপক কুইতন্স রাইট (Quincy Wright) ের্লন, “তের্ের প্রযান প্রযান গুরুত্বপূর্জ ের্লর আচরর্র্র অযয়েনই 
আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র আলার্ চনািুি।” এ সিংজ্ঞা়ে আন্তর্জ াতিক সম্পকজ র্ক ের্থি প্রসাতরি করা হর়্ের্ে। কারর্, 
তের্ের গুরুত্বপূর্জ ের্লর ির্যয তেতিন্ন র্াতি, েযতিিি ও সািংসৃ্কতিক সিংস্থাসিহূ এেিং জেসরকাতর সিংিঠনগুলার্  ও 
িার্ের িযযকার সম্পকজ ও অন্তিুজ ি। 
 
অযাতি এইচ. িকটর (Adi H. Doctor) ের্লন, “আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  রাষ্ট্রসিূর্হর তি়ো, প্রতিতি়ো ও 
আন্তঃতি়ো তনর়্ে আলার্ চনা কর্র। এোর্ন তি়ো েলর্ি জকান রাষ্ট্র কিৃজ ক িৃহীি কােজােতলর্ক োর্ ঝার্ে, ো 
অনয একটি রাষ্ট্র ো আন্তর্জ াতিক সিংিঠর্নর উর্ের্শয তনর্েতেি । প্রতিতি়ো েলর্ি সাযারর্ি োর্ ঝা়ে তদ্বিী়ে 
রাষ্ট্র কিৃজ ক প্রথি রার্ষ্ট্রর িৃহীি কােজােতলর র্োর্ে জকান তনতেজি কিজপন্থা রহণহর্ করা। 
 
সািতরহণক অর্থজ, আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  েলর্ি স্বাযীন রাষ্ট্রসিূহ ও তেতিন্ন আন্তর্জ াতিক প্রতিষ্ঠান। জেিন- র্াতিসিংঘ, 
নযার্টা, আরে লীি প্রিৃতির িযযকার সম্পকজ  তনর়্ে আলার্ চনার্ক েুঝা়ে। এ জক্ষর্ে। রাষ্ট্র একটি তেিূিজ  যারর্া 
(abstract concept) ের্ল রার্ষ্ট্রর প্রতিতনতয তহর্সর্ে জস রার্ষ্ট্রর সরকারর্ক। তের্েচনা করা হর়্ে থার্ক। 
 
আন্তর্জ াতিক সম্পতকজ র পতরতি 
 
এক, আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  জের্হিু তিন্ন তিন্ন রার্ষ্ট্রর ির্যয সম্পকজ  েুঝা়ে, সিুরািং এই সম্পকজ  িাল ও িন্দ েইুই 
হর্ি পার্র। রাষ্ট্রী়ে আচরর্ ে'ুযরর্নর হর্ি পার্র – 
 

1. দ্বন্দ্বিূলক আচরর্ (Conflict behaviour) ও 
2. সহোর্ তিিািলূক আচরর্ (Co-operative behaviour)। 

 



রাষ্ট্রসিূহ তনর্র্র্ের সাতেজক তেকার্শর তনতির্ি সুসম্পকজ  ির়্ি িুলর্ল জসটা জেিন আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র তেষ়েেস্তুর্ি 
পতরর্ি হ়ে জিিতন স্বার্থজর সিংঘষজ জেো তের্ল তনর্র্র্ের ির্যয তিিিা ির়্ি ওর্ঠ এেিং জসটাও আন্তর্জ াতিক 
সম্পর্কজ র ির্যয েুি হ়ে। সিুরািং আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  সহোর্ তিিা ও সিংঘষজ উি়ে তনর়্ে িঠিি। সঙ্কর্টর 
িার্ কাতেলার র্নয জর্াট তিতর এেিং সঙ্কট তিটির়্ে জেলার র্নয চুতি করাও আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র তেষ়েেস্তু।  
 
েইু, আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র তিির জকেল র্াতি ো রাষ্ট্রসিূর্হর তিথতি়ো েুি ন়ে। আরও েহু তেষ়ে এর 
আওিািুি। নযার্টার সািতরক সিংস্থা তনর়্ে জেিন আলার্ চনা হ়ে জিিতন জেসািতরক, অথজননতিক, েহুর্াতিক 
সিংস্থা, জিতরলা সিংিঠন প্রিৃতির কােজিিও এর অন্তিুজ ি। এিনতক তেজ্ঞানীরা ো েযেসা়েীরা জে সিস্ত সিংিঠন 
ির়্ি িার্ র্ল জস সিস্ত সিংিঠনও আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র আওিািুি। এর প্রযান কারর্ হলার্  এরা আন্তর্জ াতিক 
ঘটনােতলর্ক তের্শষিার্ে প্রিাতেি কর্র। িাই আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  এর্ের প্রিােিুি হর্ি পার্রতন।  
 
তিন, অর্নক তের্শষজ্ঞই আন্তর্জ াতিক সম্পকজ র্ক সিার্ তেজ্ঞার্নর পেজা়েিুি করর্ি জচর়্ের্েন। আন্তর্জ াতিক জক্ষর্ে 
িানুর্ষর আচরর্র্র জকান জকান তেক তনর়্ে আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  আলার্ চনা কর্র। িানুষ সিার্েদ্ধ র্ীে। িার্ের 
আচরর্র্র লক্ষয হলার্  সিার্র্র তেকাশ ত্বরাতিি করা, সহোর্ তিিার পতরতয সম্প্রসাতরি করা এেিং সিংঘষজ 
তিটির়্ে জেলা। এ সেতকেুই সিার্র্র সার্থ ঘতনষ্ঠিার্ে সিংতিি । জকান সিার্র্র ির্যয এককিার্ে সিংঘষজ ো 
সহোর্ তিিা থার্ক না। জকেল সিংঘষজ তনর়্ে সিার্ সাির্নর তের্ক এগুর্ি পার্র না। আোর সহোর্ তিিার একক 
রার্ত্ব থাকর্ল িিতেরার্ য জেো তের্ে না িা হর্ি পার্র না। সিংঘষজ ও সহোর্ তিিার্ক োস্তে সিয জির্ন তনর়্ে 
সিার্র্র তেকার্শর নানা তেকগুলার্ র্ক তকিার্ে উন্মার্ তচি করা ো়ে িার আলার্ চনা আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  
কর্র। 
 
চার, আর্র্কর তের্ন আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  েুর্দ্ধর হাি জথর্ক িানের্াতির্ক তনষৃ্কতি জেোর সিংকর্ের আলার্ চনা 
জথর্ক তেন্দিুাে িুি ন়ে। অিীর্ি ো তেল ইউর্টাপী়ে আর্ িা িিশ োস্তোনুি হর়্ে উঠর্ে। র্াতিসিংঘ 
প্রতিষ্ঠার প্রযান উর্েশয হলার্  তেেশাতন্ত ও তনরাপিা তনতিি করা। অতিেৃহৎ, েৃহৎ ও আঞ্চতলক শতিরা প্রা়েশ 
তনর্র্র্ের ির্যয িি তেতনি়ে করর্ে শাতন্ত ও তনরাপিার পতরিণ্ডল ির়্ি িার্ লার র্নয। সািংসৃ্কতিক ও অনযানয 
জক্ষর্ে তেতিন্ন আোন-প্রোন িথা তেো়েন প্রতি়োর কলযার্র্ সেযরর্নর োর্ িাোর্ ি। িিশ ো়ির্ে। এ 
সেতকেুই আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র তেষ়েেস্তুর্ি পতরর্ি হর়্ের্ে।। 
 
পাাঁচ, আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র আর্রকটি গুরুত্বপূর্জ তেষ়ে হলার্  পররাষ্ট্রনীতি। অিীর্ি রার্া ো প্রযানিন্ত্রী। ো 
িুতির্ি়ে কর়্েকর্ন েযতি পররাষ্ট্রনীতি তনযজারর্র্ সতি়ে িূতিকা পালন করি। আর্র্কর তের্ন পররাষ্ট্রনীতি। 
প্রর়্ের্ন জকেল রাষ্ট্রনা়েকরা নন, আইনসিা ও েহু নািতরক এ েযাপার্র সিংতিি। পররাষ্ট্রনীতির জক্ষর্ে রাষ্ট্রী়ে 
আচরর্ ো আেশজ এেিং সিংতিি জরতর্র্ির িিােশজিি তেষ়োেতল আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র গুরুত্বপূর্জ অিংশ। 
 
ে়ে, তেতিন্ন রার্ষ্ট্রর র্াতিিি িঠন, জিৌিার্ তলক অেস্থান, ঐতিহাতসক পটিূতিকা, যিজ ো িিােশজ আর্েৌ এক 
ন়ে। আর এই সিস্ত পাথজর্কযর কারর্র্ তেতিন্ন রার্ষ্ট্রর ির্যয সম্পকজ  নানা রকি। হর়্ে থার্ক। িাই আন্তর্জ াতিক 
সম্পকজ র্ক এই সিস্ত পাথজকয তনর়্ে তেশে আলার্ চনা করর্ি হ়ে। সািাতর্ক পতরর্েশ আলাো হর্ল িার প্রতিতি়ো 
আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র ওপর পর়্ি। 
 
সাি, এতশ়ো ও আতিকার র্ািী়ে আর্ন্দালন এেিং এই েইু িহার্ের্শর রাষ্ট্রগুলার্ র সর্ে েৃহৎ ও। অতিেৃহৎ 
শতিসিূর্হর সর্ে সম্পকজ  আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র তেষ়েেস্তুর্ি পতরর্ি হর়্ের্ে। সিস্ত জের্শর র্ািী়ে আর্ন্দালন 
একই যারা়ে প্রোতহি হ়েতন। স্বাযীন হোর পর্র পূেজিন ঔপতনর্েতশক শতি ো েৃহৎ শতির সর্ে সম্পকজ  
একরকি হর্ি পার্রতন। এর প্রতিতি়ো র্াতিসিংর্ঘর উপর তকিার্ে প়ির্ে অথো। আন্তর্জ াতিক ঘটনােতলর্ক 
তকিার্ে প্রিাতেি করর্ে িা তনর়্ে আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  আলার্ চনা কর্র। 
 
আট, জকউ জকউ আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  েলর্ি ইতিহাস ো সিকালীন ঘটনােতল েুঝার্ি চান তকন্তু কােজি িা 
ন়ে। সিকালীন ঘটনােতলর অনুপুঙ্খ তের্িষর্, তেতিন্ন ঘটনােতলর তনযজারর্ এেিং িার্ের িূলযা়েনই আন্তর্জ াতিক 



সম্পর্কজ র ির্যয স্থান লাি কর্র। ঘটনা জেিার্ে ঘর্ট োর্ি আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  হুেহু জসিার্ে রহণহর্ কর্র না। 
িাো়িা প্রতিটি ঘটনার একটি কর্র পতরর্প্রতক্ষি রর়্ের্ে, জসটাও আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র তের্েচয তেষ়ে। অিীর্ির 
ঘটনা়ে েিজ িার্নর ঘটনার জকান োর্ িাোর্ ি আর্ে তকনা িাও জেো এর কার্।  
 
ন়ে, েিজ িান তেে েযেস্থা়ে শতি-সািয এিনতক জেৌথ তনরাপিাও িির্েতশ প্রাসতেক েির্েতশ প্রাসতেক 
পারিার্তেক তনোরর্, পারিার্তেক জকৌশল, পারিার্তেক তনরস্ত্রীকরর্ এ সন্ত্রাস। এই তেষ়েগুলার্ র সার্থ শতির 
রার্নীতির্ক সিংতিি কর্র এর পুঙ্খানুপুঙ্খ তের্িষর্ েিজ িান। আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র অিযন্ত গুরুত্বপূর্জ অিংশ েেল 
কর্র আর্ে।  
 
েশ, আযুতনক তের্ে শুযু জে পারিার্তেক জক্ষর্ে তেরাট পতরেিজ ন এর্সর্ে িা ন়ে, পতরেিজ ন অনযতের্কও সুস্পি। 
জেিন- তের্ের তেতিন্ন রার্ষ্ট্রর ির্যয অথজননতিক সহোর্ তিিা েতৃদ্ধ পার্ি, রার্নীতির জচহারাও েের্ল োর্ি। 
েহুর্াতিক প্রতিষ্ঠানগুলার্  তেকাশশীল জের্শর অথজ-েযেস্থার্ক কর্ার ির্যয আনার অতেরাি প্রর্চিা চাতলর়্ে োর্ি। 
সম্পেশালী জেশগুলার্  উন্ন়েনশীল জেশগুলার্ র দ্রুি তেকাশ সাযর্নর র্নয। প্রেুতি ও অথজননতিক সাহােয তের্ি। 
তকন্তু েুে অে জক্ষর্ে এ সিস্ত সাহােয এর্কোর্র শিজ হীন হর্ি ।। সাহার্েযর সর্ে আসর্ে নানা প্রকার শিজ । 
আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  এ তেষ়েগুলার্ র্ক অন্তিুজ ি কর্র তনর্ি। 
 
িতিশীল তেষর়্ের নানা সিসযা ও তেষ়ে তনর়্ে আলার্ চনা কর্র ের্ল আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র পতরতয িিশ েযাপক 
হর্ি। জে সিস্ত অিযন্তরীর্ নীতি অনয জেশর্ক প্রিাতেি কর্র ো করার সম্ভােনা আর্ে জসগুলার্  আর্কাল 
আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র আওিা়ে আসর্ে। েিজ িার্ন তসদ্ধান্ত রহণহর্র্র তেতেয। প্রতি়ো তনর়্ে আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  
আলার্ চনা কর্র। অিীর্ি এ তেষ়েগুলার্  আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ  েুি তেল না। অিএে, েলা জের্ি পার্র এর 
পতরতয তেসৃ্তি হর়্ের্ে। 
 

বিজ মাতন আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  প্রসাতরি হওয়ার কারণ 

 
েিজ িার্ন পতরেতিজ ি তেেেযেস্থা়ে আন্তর্জ াতিক রার্নীতির িতি-প্রকৃতির তেনযাস হর্ি, ের্ল আন্তর্জ াতিক পতরতযও 
প্রসাতরি হর্ি। তনর্ে আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  প্রসার্রর কারর্গুলার্  আলার্ চনা করা হল : 
 
১. আন্তর্জ াতিক সম্পতকজ র পতরবিজ ন : আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র প্রসাতরি হও়োর প্রযান কারর্ হল আন্তর্জ াতিক 
সম্পকজ প্রযান িতিযারা। িূলি আন্তর্জ াতিক রার্নীতি আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র সার্থ িিীরিার্ে সিংেিু। নিুন 
তেেেযেস্থা়ে আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র নেতেনযার্সর সার্থ সার্থ আন্তর্জ াতিক রার্নীতিও পতরেতিজ ি হর্ি োর প্রিাে 
পর়্ির্ে আঞ্চতলক রার্নীতির্ি। ের্ল আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  প্রসাতরি হর্ি। 
 
২. র্ািীয় শতির িারণা : েিজ িার্ন আন্তর্জ াতিক েযেস্থা়ে শতির যারর্া উনতেিংশ শির্কর শতির যারর্া জথর্ক 
অর্নক স্বিন্ত্র। এই শির্ক আন্তর্জ াতিক েযেস্থা়ে রার্ষ্ট্রর সিংেযা েৃতদ্ধ জপর়্ের্ে। জকান রার্ষ্ট্রর সর্ে সম্পর্কজ র জক্ষর্ে 
একই যরর্নর উর্েশয সাযর্নর র্নয জে ক্ষিিা প্র়োর্ িোর্ িয, অনয জক্ষর্ে জসই ক্ষিিা ো শতি জকান উর্েশয 
সাযর্ন েযথজ হর্ি পার্র। আন্তর্জ াতিক জক্ষর্ে জকান। রার্ষ্ট্রর অেীকার এেিং অিংশরহণহর্র্র েযাপকিা েি েৃতদ্ধ পা়ে, 
িার সিসযাও িি েৃতদ্ধ পা়ে। এর ের্ল আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র পতরতযও হ়ে প্রসাতরি। 
 
৩. উদূ্ভি র্টিল তবশ্ববযবস্থা : েিজ িান র্টিল তেেেযেস্থা আন্তর্জ াতিক পতরতযর প্রসার্রর জপের্ন অনযিি কারর্ 
তহর্সর্ে তের্েতচি হ়ে। জের্হিু েিজ িার্ন তেে পতরতস্থতির পতরেিজ ন ঘর্টর্ে। দ্রুিিতির্ি জসর্হিু সেজর্ক্ষর্ে জেো 
তের্ি নানা সিসযা ও র্টিলিা, ের্ল আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র তেষ়েেস্তু ো পতরতয এেিং তেষ়েটির আলার্ চনা 
পদ্ধতি ও সীিানা প্রসাতরি হর্ি। কার্র্ই এই তেশাল। পতরসর সম্পর্কজ  যারর্া অর্জ র্নর র্নয তেতিন্ন জলেক 



তেতিন্ন তেষ়ে জথর্ক তেতিন্ন পদ্ধতি এেিং আযুতনক প্রেুতির জকৌশল আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র জক্ষর্ে প্র়োর্ ি করর্ে 
অেযাহিিার্ে। 
 
৪. র্ািীয়িাবাতির সম্প্রসারণ : েিজ িার্ন আন্তর্জ াতিক সম্পকজ  আলার্ চনার জক্ষর্ে র্ািী়েিাোে একটি গুরুত্বপূর্জ 
স্থান অতযকার কর্র আর্ে। এেন সকল জের্শর রাষ্ট্রর্নিাির্ র্ািী়ে স্বাথজর্ক সেজাতযক গুরুত্বপূর্জ তেষ়েরূর্প ির্য 
কর্রন। তদ্বিী়ে তেেেুর্দ্ধর পর অতিেযি র্ািী়েিাোে আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র জক্ষর্ে গুরুত্বপূর্জ পতরেিজ ন সাযন 
কর্রর্ে। ের্ল আন্তর্জ াতিক পতরতযও তেসৃ্তি হর়্ে পর়্ির্ে। 
 
৫. রার্ননতিক সতচিনিা বৃতি : েিজ িান আন্তর্জ াতিক এ েুর্ি পৃতথেীর তেতিন্ন জের্শ প্রতিতন়েি তনিযনিুন 
রার্ননতিক ঘটনা সিংঘটিি হর্ি। এসে ঘটনােতলর েুতিপরূ্জ তের্িষর্ র্নির্র্ক রার্ননতিক তেক তের়্ে সর্চিন 
কর্র িার্ র্ল। র্নির্র্র রার্ননতিক সর্চিনিা আন্তর্জ াতিক পতরিণ্ডর্ল িার্েরর্ক কর্রর্ে আরার্  েক্ষ ও 
কিজিুের। র্নির্র্র এই সর্চিনিা এেিং আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র পতরতয তেস্তার্র তের্শষ সহা়েক িূতিকা জরর্ে 
চর্লর্ে।  
 
৬. বযাপক প্রচারণা : আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র প্রচারর্ার গুরুত্ব অপতরসীি। জেশোসীর তচন্তাযারা ও কােজকলাপর্ক 
প্রিাতেি করা, তের্ে তনর্ রার্ষ্ট্রর িেজাো ও প্রিাে েৃতদ্ধ করা ইিযাতের র্নয প্রর্িযক সরকারই কির্েতশ প্রচারর্া 
কর্র থার্ক। এ যরর্নর প্রচারর্া আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র তেষ়েেস্তুর অন্তিুজ ি। প্রতিোর্ তিিািূলক তেেেযেস্থা়ে এ 
যরর্নর প্রচারর্া েিই েতৃদ্ধ পার্ি। আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র পতরতযও িিই প্রসাতরি হর্ি।  
 
৭. আন্তর্জ াতিক সংগঠতনর সংখ্যা বৃতি : শাতন্তর প্রিযাশা়ে আন্তর্জ াতিক রার্নীতির জক্ষর্ে র্াতিসিংঘ ও র্াতিপুঞ্জ 
ো়িাও নযার্টা, নযাি, ও়োরশসহ তেতিন্ন আঞ্চতলক ও আন্তর্জ াতিক সিংিঠর্নর সৃতি হর়্ের্ে। এ সকল সিংিঠন 
আন্তর্জ াতিক রার্নীতির্ক েযাপকিার্ে প্রিাতেি কর্রর্ে। িাো়িাও িানে সিযিার চাতহো িার্ কাতেলা়ে তের্ের 
তেতিন্ন প্রার্ন্ত ির়্ি উর্ঠর্ে তনিযনিুন আন্তর্জ াতিক সিংিঠন, জেগুলার্  আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র পতরতযর্কও প্রসাতরি 
করর্ে। 
 
৮. পররাষ্ট্রনীতির পতরবিজ ন : আযুতনক তের্ে জকান রাষ্ট্রই এককিার্ে তনর্র্র অতস্তত্ব ের্া়ে রাের্ি পার্র না। 
িাই আন্তর্জ াতিক পটিূতি অতিদ্রুি পতরেতিজ ি হর্ি। আর্তেক িারর্ার্স্ত্রর প্রসার অথজননতিক, রার্ননতিক, 
সািতরক ও সািংসৃ্কতিক জক্ষর্ে আন্তঃরাষ্ট্রী়ে তনিজ রশীলিার্ক েযাপকির কর্রর্ে। প্রতিটি রাষ্ট্রই তনর্স্ব র্ািী়ে নীতি, 
লক্ষয এেিং স্বাথজর্ক োস্তো়ের্নর র্নয সর্চি কর্র। থার্ক। ের্ল পররাষ্ট্রনীতির পতরতযও েযাপকিা অর্জ ন কর্রর্ে। 
 
৯. যযৌথ তনরাপত্তা বযবস্থা : সাম্প্রতিক নানা আন্তর্জ াতিক ঘটনার িাযযর্ি প্রিাতর্ি হর়্ের্ে জে, জেৌথ উর্েযাি 
েযিীি শতি ও তনরাপিার জকান স্থা়েী েযেস্থা ির়্ি িার্ লা সম্ভে ন়ে। সকল রার্ষ্ট্রর সর্ে সম্পর্কজ র জক্ষর্ে 
একই যরর্নর উর্েশয সাযর্নর র্নয জে ক্ষিিা প্র়োর্ িোর্ িয, অনয জক্ষর্ে জসই ক্ষিিা ো শতি জকান। 
উর্েশয সাযর্ন েযথজ হর্ি পার্র। আন্তর্জ াতিক জক্ষর্ে জকান রার্ষ্ট্রর অেীকার এেিং অিংশরহণহর্র্র েযাপকিা। েি 
েৃতদ্ধ পা়ে, িার সিসযাও িি েৃতদ্ধ পা়ে। এর ের্ল আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র পতরতযও হ়ে প্রসাতরি।। 
 

তেো়ের্নর এ েুর্ি িানুর্ষর র্ীেনযারা র্ািী়ে ও সিংকীর্জ স্বার্থজর ঊর্বজ উর্ঠ সারা তের্ে েত়ির়্ে। পর়্ির্ে। সিরহণ 
তের্ের এক প্রান্ত জথর্ক অনয প্রার্ন্তর জেশসিূহ রার্ননতিক, সািাতর্ক, অথজননতিক। ও সািংসৃ্কতিক তেক তের়্ে 
পরস্পর্রর উপর তনিজ রশীল এেিং অর্নযর দ্বারা প্রিাতেি, োর ির্যয রর়্ের্ে। কূটনীতি, তদ্বপাতক্ষক ও েহুপাতক্ষক 
চুতি; আর এর িূর্ল রর়্ের্ে প্রেুতিতেেযার তেকাশ। আর এর্ি আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র প্রসার ঘর্টর্ে। েিজ িান 
শির্ক আন্তর্জ াতিক সম্পর্কজ র পতরতয পূেজার্পক্ষা অর্নক জেতশ তেসৃ্তি হর়্ের্ে। সুিরািং জেো োর্ি জে, আন্তর্জ াতিক 
সম্পর্কজ র পতরতয রাষ্ট্রী়ে েযেস্থার। অিযন্তর্র একটি র্ািী়ে শতি জথর্ক আন্তর্জ াতিক জক্ষর্ে তের্েতশক নীতির 
প্র়োর্ ি এেিং আন্তর্জ াতিক সিংিঠর্নর সার্থ সম্পকজ  ের্া়ে জরর্ে চলা পেজন্ত তেসৃ্তি, োর িূর্ল রর়্ের্ে েিজ িান 
সিযিার চাতহো।  
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