B.A. 5th Semester (General) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: Political Science
Paper: DSE-1A/2A
(Select Comparative Political Theories)
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 মান ক্ষনশ্নদেশক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।

1. Answer any six of the following questions:
নিম্নলনিত যেক োকিো ছয়টি প্রকের উত্তর দোওঃ

5X6 = 30

a) Write a short note on Aristotle’s concept of ‘citizenship’.
অ্যাক্ষরস্টটশ্নির ‘নাগক্ষরকো’ ধারণার ওপর একটট সংক্ষিপ্ত টটকা লিখ্।
b) Why it is said that J.S. Mill was a ‘Reluctant Democrat’?
েন স্টুয়াটে ক্ষমিশ্নক ‘অ্ক্ষনচ্ছু ক গণেন্ত্রী’ বশ্নি অ্ক্ষভক্ষহে করা হয় লকন?
c) Write a short note on Gandhian concept of ‘Gram Swaraj’.
গান্ধীর ‘গ্রাম স্বরাে’ ধারণার ওপর একটট সংক্ষিপ্ত টটকা লিখ্।
d) Discuss, in brief, the concept of ‘Party-less Democracy’ according to J.P. Narayana.
েয়প্রকাশ নারায়শ্নণর ‘দিহীন গণেন্ত্র’ ধারণার ওপর একটট সংক্ষিপ্ত আশ্নিাচনা কশ্নরা।
e) Write a short note on ‘Natural Rights’ according to John Locke.
েন িক্ লক অ্নুসরণ কশ্নর ‘প্রাকৃক্ষেক অ্ক্ষধকার’ ধারণার ওপর একটট সংক্ষিপ্ত টটকা লিশ্নখ্া।
f) Point out five basic features of ancient Indian political thought.
প্রাচীন ভারেীয় রাষ্ট্রক্ষচন্তার পাাঁচটট মূি ববক্ষশষ্ট উশ্নেখ্ কশ্নরা।
g) Write a short note on Rousseau’s theory of ‘General Will’.
রুশ্নশার ‘সাধারণ ইচ্ছা’ ধারণার ওপর একটট সংক্ষিপ্ত টটকা লিশ্নখ্া।
h) Discuss, in brief, the role of Swami as mentioned by Kautilya in his Saptanga Theory.
লকৌটটশ্নিযর সপ্তাঙ্গ েত্ত্ব অ্নুযায়ী স্বামীর ভূ ক্ষমকা সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কশ্নরা।

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

10X3 = 30

a) Make a comparative study between Indian and Western political thought.
ভারেীয় ও পাশ্চােয রাষ্ট্রক্ষচন্তার মশ্নধ একটট েু িনামূিক আশ্নিাচনা কশ্নরা।
b) Discuss J.S. Mill’s idea of liberty.
েন স্টুয়াটে ক্ষমশ্নির স্বাধীনোর ধারণাটট আশ্নিাচনা কশ্নরা।
c) Write a critical analysis on Ambedkar’s concept of ‘Social Justice’.
আশ্নেদকশ্নরর ‘সামাজেক নযায়’ ধারণার ওপর একটট সমাশ্নিাচনামূিক ক্ষবশ্নেষণ কশ্নরা।
d) Write an essay on Tilak’s idea of ‘Swaraj’.
ক্ষেিশ্নকর স্বরাে সম্পক্ষকে
ে ধারণাটটর ওপর একটট প্রবন্ধ রচনা কশ্নরা।
e) Evaluate Nehru’s idea of ‘Democracy’.
‘গণেন্ত্র’ সম্পশ্নকে লনহরুর ধারণার মূিযায়ন কশ্নরা।

(OR)
B.A. 5th Semester (General) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: Political Science
Paper: DSE-1A
(Democracy and Decentralized Governance)
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 মান ক্ষনশ্নদেশক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।

1. Answer any six of the following questions:
নিম্নলনিত যেক োকিো ছয়টি প্রকের উত্তর দোওঃ

5X6 = 30

a) Write a short note on the concept of sovereignty.
সাবশ্নভৌক্ষ
ে মকোর ওপর একটট টটকা লিশ্নখ্া।
b) Identify the major objectives of the Bretton Woods Institutions in global economy.
ক্ষবশ্ব অ্র্থনীক্ষ
ে েশ্নে লেটন উডস্ প্রক্ষেষ্ঠানসমূশ্নহর প্রধান িিযগুক্ষি ক্ষচক্ষিে কশ্নরা।
c) Point out the major functions of the World Bank.
ক্ষবশ্ব বযাশ্নের প্রধান কােগুক্ষি ক্ষক ক্ষক?
d) Mention, in brief, the major functions of International Monetary Fund.
আন্তেোক্ষেক অ্র্থভান্ডাশ্নরর
ে
প্রধান কাযাবিী
ে
উশ্নেখ্ কশ্নরা।
e) What are the major challenges in addressing global poverty?
ক্ষবশ্ববযাপী দাক্ষরদ্র লমাকাক্ষবিায় সবশ্নচশ্নয় বড় সমসযাগুক্ষি ক্ষক ক্ষক?
f) Point out the different goals concerned with the poverty alleviation in the sustainable
development goals.
সুস্থায়ী উন্নয়ন িিযসমূশ্নহর মশ্নধয দাক্ষরদ্র দূক্ষরকরশ্নণর সশ্নঙ্গ সংক্ষেষ্ট ক্ষবক্ষভন্ন িিযগুক্ষি ক্ষচক্ষিে
কশ্নরা।
g) What are the common characteristics of an NGO?

একটট অ্-সরকাক্ষর সংগঠশ্ননর (NGO) সাধারণ ববক্ষশষ্টগুক্ষি ক্ষক ক্ষক?
h) Distinguish between new and old social movements.
নয়া ও পুরােন সামাজেক আশ্নদািনসমূশ্নহর পার্থকয
ে ক্ষনশ্নদেশ কশ্নরা।
2. Answer any three of the following questions:
নিম্নলনিত যেক োকিো নতিটি প্রকের উত্তর দোওঃ

10X3 = 30

a) Do you think that globalization has made the concept of territorial sovereignty irrelevant?
Give reasons in favour of your answer.
েু ক্ষম ক্ষক মশ্নন কশ্নরা ক্ষবশ্বায়ন ভূ খ্ন্ডশ্নকজিক সাবশ্নভৌক্ষ
ে মকোর ধারণাটটশ্নক অ্প্রাসক্ষঙ্গক কশ্নর
েু শ্নিশ্নে? লোমার উত্তশ্নরর স্বপশ্নি যুজি দাও।
b) Write an essay on emerging new social movements in the contemporary world.
সমসামক্ষয়ক ক্ষবশ্নশ্ব উদ্ভূে নয়া সামাজেক আশ্নদািনগুক্ষির ওপর একটট প্রবন্ধ লিখ্।
c) Evaluate the role of World Trade Organization in world trade.
ক্ষবশ্ব বাক্ষণশ্নেয ক্ষবশ্ব বাক্ষণেয সংস্থার মূিযায়ন কশ্নরা।
d) Write a critical note on the role of Multinational Corporations (MNCs) as an important actor
in global economy.
ক্ষবশ্ব অ্র্থনীক্ষ
ে ের একটট গুরুত্বপূণ ে কারক ক্ষহশ্নসশ্নব বহুোক্ষেক সংস্থাগুক্ষির (MNCs) ভূ ক্ষমকার
ওপর একটট সমাশ্নিাচনামূিক টটকা লিশ্নখ্া।
e) Discuss the role of NGOs in contemporary world.
সমকািীন ক্ষবশ্নশ্ব অ্-সরকাক্ষর প্রক্ষেষ্ঠানগুক্ষির (NGO) ভূ ক্ষমকা আশ্নিাচনা কশ্নরা।

