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Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

  
 

1. Answer any five of the following questions:      2x5= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও। 

 

a) What is Politics? 

রাজনীিত কােক বেল? 

 

 b) What do you mean by the resurgence of Political theory? 

রাজৈনিতক তে র পুন ান বলেত তিম কী বােঝা? 

 



 c) What do you mean by direct Democracy? 

ত  গণত  বলেত তিম কী বােঝা ? 

  

d) Define rights. 

অিধকােরর সং া দাও । 

 

e) Mention two Political Rights. 

 দু ট রাজৈনিতক অিধকােরর উে খ কর । 

  

f) Mention two books written by Harold J. Laski. 

Harold J. Laski--- এর লখা দু ট ে র নাম লখ । 

 

g) Write two limitations of Indirect Democracy. 

পেরা  গণতে র দুেটা সীমাব তা উে খ কেরা । 

  

h) Define Liberty. 

াধীনতার সং া দাও । 

  

  
2. Answer any four of the following questions:      5x4=20 

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা চার ট ে র উ র দাও। 

 

a) Write a short note on the various types of rights. 

িবিভ  ধরেনর অিধকার িলর উপর এক ট সংি  ট কা লখ । 

 



b) Describe, in brief, the negative sides of the state intervention in family affairs. 

 পািরবািরক ে  রা য় হ ে েপর নিতবাচক িদক িল সংে েপ ব াখ া কেরা । 

 

c) Write a short note on the decline of Political Theory. 

রাজৈনিতক তে র অবনমন  এর উপর এক ট সংি  ট কা লখ । 

 

d) What do you mean by social justice— Briefly discuss. 

সামা জক ন ায় বলেত তিম কী বােঝা— সংে েপ আেলাচনা কর। 

 

e) Mention, in brief, the major problems of the modern democratic system. 

 বতমান গণতাি ক শাসনব ব ার মুখ  সমস া িল সংে েপ আেলাচনা কেরা। 

  

f) Write a short note on the concept of Equality. 

সােম র ধারণা টর উপর এক ট সংি  ট কা লখ । 

 
 
3. Answer any one of the following questions:      10x1= 10 

িন িলিখত  দেুটার মেধ  য কােনা এক ট ে র উ র দাও। 

 

a) Define censorship. Describe the merits and demerits of censorship. 

স রিশেপর সং া দাও । স রিশেপর সুিবধা ও অসুিবধা েলা আেলাচনা কর ।  

 

b) Critically discuss John Rawls’ theory of justice. 

John Rawls- এর ন ায় ত ট সমােলাচনাসহ মূল ায়ন কর। 
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