
B.A. 5th Semester (Honours) Examination, 2021 

(CBCS) 

Subject: Political Science 

Paper: DSE-1 

(Select Comparative Political Thought) 

 

Time: 3 Hours                                                                                                                  Full Marks: 60 

 

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 পূণ ণমাশ্নের  ক্ষেশ্নদণশক। পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর 

ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

1. Answer any six of the following questions:                                                           5×6=30 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে প্রেগুক্ষির মশ্নযয থর্থশ্নক থয থকাশ্নো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও: 

 

(a) What are the differences between Gandhi and Tilak's idea of Swaraj. 

গান্ধী ও ক্ষেিশ্নকর স্বরাে ভাবোর পার্থ ণকয ক্ষেণ ণয় কর। 

 

(b) How did Aristotle distinguish between 'good man' and 'good citizen'? 

অ্যাক্ষরস্টিি ক্ষকভাশ্নব 'ভাশ্নিা মােুষ' ও 'ভাশ্নিা োগক্ষরশ্নকর' মশ্নযয পার্থ ণকয কশ্নরশ্নছে? 

 

(c) Explain two main elements of the state in the light of Kautilya's theory of 'Saptanga'. 

থকৌটিশ্নিযর সপ্তাঙ্গ েশ্নের আশ্নিাশ্নক রাশ্নের দুটি উপাদাে বযাখ্যা কর। 

 

(d) Analyse briefly Locke's view on Right to Property. 

সম্পক্ষত্তর অ্ক্ষযকার সম্পশ্নকণ িশ্নকর যারণাটি ক্ষবশ্নেষণ কর। 

 

(e) What kind of democracy did Jawaharlal Nehru support? 

থেশ্নহরু থকাে যরশ্নের গণেন্ত্র সমর্থ ণে কশ্নরক্ষছশ্নিে? 



 

 

(f) Why did J.S.Mill think that giving voting rights to the uneducated would undermine 

democracy? 

ক্ষমি থকে থভশ্নবক্ষছশ্নিে অ্ক্ষশক্ষিেশ্নদর থভািাক্ষযকার ক্ষদশ্নি গণেন্ত্র িুন্ন হশ্নব? 

 

(g) Why was J.S. Mill called 'reluctant Democrat'? 

থে.এস. ক্ষমিশ্নক ক্ষিযাগ্রস্থ গণেন্ত্রী বিা হয় থকে? 

 

(h) Write a short note on Rousseau's concept of Right to Equality. 

সাশ্নমযর অ্ক্ষযকার সম্পশ্নকণ রুশ্নশার যারণাটির উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা থিখ্। 

 

2. Answer any three of the following questions:                                                           10×3=30 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে প্রেগুক্ষির মশ্নযয থয থকাে ক্ষেেটি প্রশ্নের উত্তর দাও। 

 

(a) Analyse the main theme of Tilak's idea of Swaraj 

ক্ষেিশ্নকর স্বরাে যারণার মূি ক্ষবষয়বস্তু ক্ষবশ্নেষণ কর। 

 

(b) Discuss about Ambedkar's reflection on Hindu social system vis-a-vis untouchability. 

অ্সৃ্পশযোর আশ্নিাশ্নক ক্ষহন্দ ুসমাে বযবস্থার প্রক্ষে আশ্নেদকর এর দৃটিভক্ষঙ্গ আশ্নিাচো কর। 

 

(c) Explain briefly J.P. Narayan's method for establishing Partyless Democracy. 

েয়প্রকাশ োরায়শ্নণর দৃটিভক্ষঙ্গর আশ্নিাশ্নক দিহীে গণেন্ত্র প্রক্ষেষ্ঠার পদ্ধক্ষে আশ্নিাচো কর। 

 

(d) Analyse Aristotle's idea on Citizenship. 

োগক্ষরকো সম্পশ্নকণ অ্যাক্ষরস্টিশ্নির যারণাটি ক্ষবশ্নেষণ কর। 

 

(e) Discuss about J. S Mill's idea of Liberty 

স্বাযীেো সম্পশ্নকণ থে.এস. ক্ষমশ্নির যারণা আশ্নিাচো কর। 

 



OR 

 

B.A. 5th Semester (Hons.) Examination, 2021 (CBCS) 

 

Subject: Political Science 

 

Paper: DSE 1 (Advanced Political Theory) 

Time: 3 hours                                                                             Full Marks: 60 

 

 

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 মাে ক্ষেশ্নদণশক। পরিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর 

ক্ষদশ্নে হশ্নব। 
 

1. Answer any six of the following questions.                                                    5×6=30 

  

                                        ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে প্রেগুক্ষির মশ্নযয থয থকাশ্নো ছয়টির উত্তর দাও।  
 

 (a) Point out any two basic features of libertarianism. 

  ইচ্ছাস্বােন্ত্রযবাশ্নদর থযশ্নকাে দুটি থমৌি ববক্ষশিয আশ্নিাচো কর ? 
 

 (b) Write a short note on minimal state. 

  েূযেেম রাে সম্পশ্নকণ একটি সংক্ষিপ্ত িীকা থিখ্। 
 

 (c) Explain the Entitlement Theory after Robert Nozick. 

  রবািণ েজেশ্নকর হক ্দাক্ষরশ্নের েে আশ্নিাচো কর। 
 

 (d) Identify any three features of Orientalism. 

  প্রাচযবাশ্নদর থযশ্নকাে ক্ষেেটি ববক্ষশিয থিখ্। 
 

(e) Write a short note of Normative political theory. 

  েীক্ষেমােবাচক েশ্নের উপর একটি িীকা থিখ্। 
 

 (f) Write a short note on the contemporary trends of political theory. 

  সমসামক্ষয়ক রােনেক্ষেক েশ্নের সাম্প্রক্ষেক প্রবণো সম্পশ্নকণ একটি সংক্ষিপ্ত িীকা   

                                          থিখ্। 
 

 (g) Write a short note on Edward Said’s idea of Orientalism. 

  এডওয়াডণ ক্ষসদ-এর প্রাচযবাদ সংক্রান্ত যারণাটি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর। 
 



 (h) Discuss, in brief, the contributions of Robert Nozick to the idea of Libertarianism. 

  ইচ্ছাস্বােন্ত্রযবাশ্নদর যারণায় রবািণ েজেক-এর অ্বদাে সংশ্নিশ্নপ থিখ্। 

 

 

 

2. Answer any three of the following questions.                                          10×3=30 

 ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে প্রেগুক্ষির মশ্নযয থয থকাশ্নো ক্ষেেটির উত্তর দাও। 
  

 (a)  Elaborate the reasons behind the decline of political theory.  

  ‘রােনেক্ষেক েশ্নের অ্বেমশ্নের কারণগুক্ষি আশ্নিাচো কর।  

 

 (b)  Discuss the basic features of Multiculturalism.  

   বহুসংসৃ্কক্ষেবাশ্নদর প্রযাে ববক্ষশিযগুক্ষি আশ্নিাচো কর। 

  

 (c)  Discuss the basic features of Post-colonialism.  

  উত্তর উপক্ষেশ্নবশবাশ্নদর প্রযাে ববক্ষশিযগুক্ষি আশ্নিাচো কর।  

 

 (d)  Illustrate the basic features of Post Modernism.  

   উত্তর আযুক্ষেকোবাশ্নদর প্রযাে ববক্ষশিযগুক্ষি বযাখ্যা কর। 

 

 (e)         Explain the idea of justice as propounded by Amartya Sen.  

  অ্মেণয থসে বক্ষণ ণে েযাশ্নয়র যারণাটি আশ্নিাচো কর।  
  


