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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) Define Political Science. 

রা িব ানেক সং ািয়ত কর। 
 

b) Write two methods of studying Political Science. 

রা িব ান অধ য়েনর দুেটা প িত লখ। 
 

c) Define political theory. 

রা তে র সং া দাও। 
 

d) Mention two types of censorship. 

স রিশপ এর দুেটা প িতর উে খ কর। 
 

e) Point out two characteristics of rights. 

অিধকােরর দুেটা বিশে র উে খ কর। 
 

f) What is Gender? 

Gender- বলেত িক বাঝ? 
 



g) Mention the principles of justice according to John Rawls. 

জন রলেসর ন ােয়র ধারণার নীিত েলা উে খ কর। 
 

h) Who wrote the book ‘The Idea of Justice’ and in which year it was 
published? 

‘The Idea of Justice’- ট ক রচনা কেরেছন এবং কত সােল এ ট 
কািশত হয়? 

 
 

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

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

 

a) Discuss, in brief, about the nature of politics. 

রাজনীিতর কৃিতর ওপর সংে েপ আেলাচনা কর। 

 

b) Briefly discuss the relationship between equality and liberty. 

সাম  ও াধীনতার স ক টর ওপর সংি  আেলাচনা কর। 

 

c) Do you think that censorship is justified in liberal democratic countries? 
Argue in favour of your answer briefly. 

তিম িক মেন কর য উদার গনতাি ক রা ব ব ায় স রিশপ ন ায়স ত? 
সংে েপ তামার উ েরর পে  যু  দাও। 

 

d) What are the safeguards of liberty in a modern state? 

আধুিনক রাে  াধীনতার র াকবচ েলা িক িক? 

 

e) Does protective discrimination violate the principles of fairness? Discuss, in 
brief. 

সংর ণমূলক বষম  িক ন ােয়র নীিতেক ল ন কের? সংে েপ আেলাচনা কর। 



 

f) Mention, in brief, the causes behind the success of democracy. 

গনতে র সাফেল র পছেনর মূল কারণ েলা সংে েপ আেলাচনা কর। 

 

 

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

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

a) Discuss about the political and economic rights of citizens of a modern 
state. 
এক ট আধুিনক রাে  নাগিরকেদর রাজৈনিতক ও অথৈনিতক 
অিধকার েলার িবষেয় আেলাচনা কর। 
 

b) Discuss, in details, the relations between democracy and economic 
growth. 
গনত  ও অথৈনিতক উ য়েনর মেধ কার স েকর ওপর িব ািরত 
আেলাচনা কর। 
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