B.A. 5th Semester (Hons) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Political Science
Paper- DSE-1
(Select Comparative Political Thought)
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 practicable
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদে শক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।

1. Answer any six of the following questions:

6x5=30

নিম্ননিনিত যেক োকিো ছয়টি প্রকের উত্তর দোওঃ

a) Make a brief comparative analysis of the distinctive features of Indian political thought and
Western political thought.
ভারেীয় রাষ্ট্র ক্ষিন্তা ও পাশ্চাত্তয রাষ্ট্র ক্ষিন্তার ববক্ষশশ্নযযর মশ্নযয একটি সংক্ষিপ্ত েুিনা মূিক আশ্নিািনা কর।
b) Write a short note on Nehru’s ideas of democracy.
ননশ্নহরুর গণেশ্নের যারণার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা নিখ্ ।

c) Briefly analyse Aristotle’s concept of citizenship.
অ্যাক্ষরস্টটশ্নির নাগক্ষরকো সংক্রান্ত যারণাটি সংশ্নিশ্নপ ক্ষবশ্নেষণ কর ।
d) Make a distinction between Tilak’s idea on Swaraj and Gandhi’s idea on Swaraj.
ক্ষেিশ্নকর স্বরাে যারণা ও গান্ধীর স্বরাে যারণার মশ্নযয একটি সংক্ষিপ্ত পার্থেকয ক্ষনশ্নদে শ কর ।

e) Briefly discuss the importance of Locke’s concept of natural rights.
সংশ্নিশ্নপ িশ্নকর স্বাভাক্ষবক অ্ক্ষযকাশ্নরর যারণার গুরুত্ব উশ্নেখ্ কর ।

f) What are the main arguments of Ambedkar against Hinduism?
ক্ষহন্দু যশ্নমের ক্ষবরুশ্নে আশ্নেদকশ্নরর মূি সমাশ্নিািনা গুক্ষি ক্ষক ক্ষক?
g) Write a short note on J.S. Mill’s idea of liberty.
নে এস ক্ষমশ্নির স্বাযীনোর যারনার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা নিখ্ ।
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h) Write a short note on Jayprakash Narayan’s idea of democracy.
েয় প্রকাশ নারায়াশ্ননর গণেশ্নের যারনার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা নিখ্ ।

2. Answer any three of the following questions.
নিম্ননিনিনত যেক োকিো নতিটি প্রকের উত্তর দোওঃ

10x3=30

a) Mention the main features of western political thought.
পাশ্চাত্তয রাষ্ট্র ক্ষিন্তার প্রযান ববক্ষশযয গুশ্নিা আশ্নিািনা কর।
b) Write a critical note on Kautilya’s concept of Saptanga theory of state.
রাশ্নষ্ট্রর সপ্তাঙ্গ সম্পক্ষকেে নকৌটিশ্নিযর যারনার উপর একটি সমাশ্নিািনা মূিক ক্ষনবন্ধ নিখ্ ।
c) Write a critical note on Ambedkar’s concept of social justice.
আশ্নেদকশ্নরর সামাক্ষেক নযাশ্নয়র যারনার উপর একটি সমাশ্নিািনা মূিক ক্ষনবন্ধ নিখ্।
d) Evaluate Rousseau’s concept of inequality
রুশ্নশার অ্সাশ্নমযর যারনাটি মূিযায়ণ কর।
e) Discuss J.S. Mill’s ideas of democracy.
নে এস ক্ষমশ্নির গণেশ্নের যারণাটি আশ্নিািনা কর।
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(OR)
B.A. 5th Semester (Honours) Examination, 2020 (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 words as far as practicable
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদে শক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
1. Answer any six of the following questions:
নিম্ননিনিত যেক োকিো ছয়টি প্রকের উত্তর দোওঃ

6x5=30

(a) State, briefly, the factors responsible for the decline of political theory.
রােননক্ষেক েশ্নের অ্বনমশ্ননর কারণগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ উশ্নেখ্কশ্নরা।
(b) Discuss briefly the ‘entitlement theory’ as enunciated by Robert Nozick.
রবাটে নক্ষেক এর অ্নুসরশ্নণ ‘নভাগ-দখ্িীস্বত্ব েেটি’ সংক্ষিপ্তভাশ্নব আশ্নিািনা কশ্নরা।
(c) Write a critical note on Amartya Sen's concept of Justice.
অ্মেে য নসশ্ননর নযায় –এর যারণাটির উপর একটি সমাশ্নিািনামূিক ক্ষনবন্ধ নিখ্।
(d) Write a short note on minimal state as described by Robert Nozick.
নূনযেমরাষ্ট্রসম্পশ্নকে রবাটেনক্ষেকএরযারণাটিসংশ্নিশ্নপআশ্নিািনাকশ্নরা।
(e) Discuss, in brief, the basic features of post-colonialism.
উত্তর –উপক্ষনশ্নবশবাশ্নদর ববক্ষশযযগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিািনা কশ্নরা।
(f) State three main criticisms leveled against postmodernism.
উত্তর-আযু ক্ষনকোর ক্ষবরুশ্নে ক্ষেনটি মূি সমাশ্নিািনার উশ্নেখ্ কশ্নরা।
(g) Mention, briefly, the main causes of resurgence of political theory.
রােননক্ষেক েশ্নের গুরুত্ব ও পুনরুত্থাশ্ননর মূি কারণগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ ক্ষনশ্নদে শ কশ্নরা।
(h) Write a short note on the 'Melting Pot' theory of multiculturalism.
বহুসংস্কৃক্ষেবাশ্নদর 'নমিটিং পট' েেটির উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা নিখ্।
2. Answer any three of the following questions:
10×3=30
নিম্ননিনিত যেক যেক োি নতিটি প্রকের উত্তর দোও:
(a) Discuss the features and limitations of normative political theory.
মূিযমানজ্ঞাপক রােননক্ষেক েশ্নের ববক্ষশযয সমূহ এবং সমাশ্নিািনাগুক্ষি উশ্নেখ্ কশ্নরা।
(b) Identify the major features of libertarianism.
ইচ্ছাস্বােেযবাশ্নদর প্রযান ববক্ষশযযগুক্ষি ক্ষিক্ষিে কশ্নরা।
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(c) Discuss the main features of postmodernism.
উত্তর-আযু ক্ষনকোর প্রযান ববক্ষশযযগুক্ষি আশ্নিািনা কশ্নরা।
(d) Critically analyze the characteristics of orientalism.
প্রািযবাশ্নদর ববক্ষশযযগুক্ষি সমাশ্নিািনাসহ ক্ষবশ্নেষণ কশ্নরা।
(e) Examine the features of multiculturalism.
বহুসংস্কৃক্ষেবাশ্নদর ববক্ষশযযসমূহ আশ্নিািনা কশ্নরা।
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