B.A. 2nd Semester (General) Examination, 2022(CBCS)
Subject: Political Science
Paper: CC- 1B/GE-2
(Political Theory)
Time: 3 Hours

Full marks: 60

The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to keep their answers in their
own words as far as practicable.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণমান
ণ
ক্ষনর্দণ শক। পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব।

(1) Answer any ten of the following questions:
নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যে য োধ্িো দশটি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও:
a) What is politics?
রােনীক্ষে বির্ে কী ববাঝ?
b) Define Political Science
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও।
c) Define Political Theory.
রােননক্ষেক ের্ের সংজ্ঞা দাও।
d) Mention any two philosophical sources of behaviourism.
আচরণবার্দর দুটি দাশক্ষন
ণ ক উৎর্সর নাম বিখ্।
e) What is traditional approach?
সোতেী দৃষ্টিভবি কানক িনে?
f) Who wrote the book 'Lectures on Jurisprudence' and published in which year?
'বিকচারস অন েুক্ষরসপ্রুর্েন্স' বইটির বিখ্ক বক এবং কে সার্ি প্রকাক্ষশে হয়?
g) How does Austin define sovereignty?
অবিে বকভানি সািনভৌবিকতার
ব
সংজ্ঞা বদন়েনেে?
h) Point out two major criticisms against the Idealistic theory of the state.
রাষ্ট্র ক্ষবষর্য় ভাববাদী ের্ের দুটি প্রধান সমার্িাচনা উর্েখ্ কর।
i) Mention two features of a liberal state.
উদারননক্ষেক রার্ষ্ট্রর দুটি ববক্ষশষ্ট্য উর্েখ্ কর্রা।
j) Mention the names of two idealist thinkers.
দুেন আদশবাদী
ণ
ক্ষচন্তাক্ষবদর্দর নাম উর্েখ্ কর্রা।
k) Mention any two safeguards of liberty.
স্বাধীনোর বয বকার্না দুটি রিাকবচ উর্েখ্ কর।
l) What is meant by equality?

2×10=20

সাময বির্ে ক্ষক বুঝ?
m) Give two examples of pressure group.
দুটি চাপ সৃটষ্ট্কারী ব াষ্ঠীর উদাহরণ দাও।
n) What do you mean by Neo-Liberalism?
নয়া- উদারনীক্ষেবাদ বির্ে কী ববাঝ?
o) What did Marx mean by the mode of production?
উৎপাদন পদ্ধক্ষে বির্ে মার্ক্ ক্ষণ ক বুঝঝর্য়র্েন?

(2) Answer any four of the following questions:

5×4=20

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যে য োি চোরটি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও:
a) Briefly discuss the post-Behavioural approach to politics.
রােনীক্ষে চচণার উত্তর- আচরণবাদী দৃটষ্ট্ভক্ষিটি সংর্ির্প আর্িাচনা কর।
b) Mention the major limitations of behavioural approach to politics.
আচরণবাদী দৃটষ্ট্ভক্ষির প্রধান ত্রুটিগুক্ষি উর্েখ্ কর্রা।
c) Mention the main features of Austin's theory of sovereignty.
অক্ষির্নর সাবর্ভৌক্ষ
ণ মকো ের্ের প্রধান ববক্ষশষ্ট্য গুক্ষি বিখ্।
d) What are the basic tenets of classical liberalism?
সনােনী উদারনীক্ষেবার্দর বমৌি প্রক্ষেপাদযটি ক্ষক?
e) Discuss briefly the relationship between Liberty and Equality.
সংর্ির্প সাময ও স্বাধীনোর সম্পকণ আর্িাচনা কর ।
f) What are the functions of political parties in a liberal democracy ?
উদারনেবতক গণতাবিক বযবস্থায় রােননক্ষেক দর্ির কাযাবিী
ণ
ক্ষক ক্ষক?

(3). Answer any two of the following questions:

10×2=20

নিম্ননিনিত যে য োধ্িো দুটি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও:
a) Analyse the Marxian approach to the study of political science.

10

রাষ্ট্রক্ষবজ্ঞান আর্িাচনার মাকণসীয় দৃটষ্ট্ভক্ষি ক্ষবর্েষণ কর।
(b) Discuss the basic features of pluralistic theory of sovereignty.

10

সাবর্ভৌক্ষ
ণ মকোর বহুত্ববাদী ের্ের মূি ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি উর্েখ্ কর্রা।
(c) Examine the different facets of neo- liberalism.

10

নয়া উদারনীক্ষেবার্দর ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষদক আর্িাচনা কর।
(d) Critically examine the Gandhian theory of State. What is Ram Rajya?
গান্ধী়ে রাষ্ট্রতত্ত্বষ্টি আর্িাচনা কর। রামরােয ক্ষক?

8+2=10

