
B.A. 1st Semester (Honours) Examination, 2020-2021 

 

Subject: Political Science 

Course ID: 10814                        Course Code: AHPLS/103/GE-1                                                                              

Course Title: Fundamentals of Political Theory 

 

The figures in the right hand side margin indicate full 

marks. Candidates are required to give their answers in 

their own words as far as practicable. 

c¢rZ fË¡¿¹ÙÛ pwMÉ¡…¢m fËnÀl f§ZÑj¡el ¢ecÑnL z  

fl£r¡bÑ£cl kb¡pñh ¢eSl i¡o¡u Ešl ¢ca qh z 

                                                                                                            

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাঁচ  ে র উ র দাও। 

a) Define Political Theory. 

রাজৈনিতক তে র সং া দাও । 

b) Who wrote the book ‘The Process of Government’ and in which year it was first 
published? 

ক ‘The Process of Government’  রচনা কেরন এবং কত সােল এ  থম কািশত হয় ? 

c) Mention any two conditions of the success of democracy. 

গনতে র সাফেল র য কান  শত লখ । 

d) Give any three examples of Natural Rights. 

াকৃিতক অিধকােরর য কান িতন  উদাহরণ দাও । 

e) Who wrote the book ‘On Liberty’ and in which year it was first published?  

‘On Liberty’ বই র রচিয়তা ক এবং কত সােল এ  থম কািশত হয়?  

f) Mention any two forms of Equality. 



সােম র য কান  কােরর উে খ কর । 

g) What do you mean by ‘Censorship’? 

‘Censorship’ বলেত তুিম িক বাঝ ? 

h) Mention any two proponents of Liberal Democracy. 

উদারৈনিতক গনতে র য কান জন ব ার নাম লখ । 

 

 

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার  ে র উ র দাও।      

a) Write a brief note on the relevance of Political Theory. 

রাজৈনিতক তে র াসি কতা স েক এক  সংি  কা লখ । 

b) Explain briefly how rights ensure liberty. 

অিধকার িকভােব াধীনতা ক সুিনি ত কের স িবষেয় সংে েপ আেলাচনা কর । 

c) Briefly explain the necessity of Civil Rights. 

নাগিরক অিধকােরর েয়াজনীয়তা স েক সংে েপ আেলাচনা কর । 

d) Explain Rawls’ concept of ‘justice as fairness’. 

‘ন ায তা িহসােব ন ায়’ স েক রলেসর ধারনা  ব াখ া কর । 

e) Explain briefly the safeguards of liberty in a modern state. 

আধুিনক রাে  াধীনতার র াকবচ েলা স েক সংে েপ আেলাচনা কর । 

f) Write a brief note on the basic tenets of liberal democracy. 

উদারৈনিতক গনতে র মূল নীিত েলা স েক সংি  আেলাচনা কর । 

 

 

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



িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক  ে র উ র দাও। 

a) Discuss the justification for state intervention in family matters. 

পািরবািরক িবষেয় রা ীয় হ ে েপর যৗি কতা স েক আেলাচনা কর । 

b) Do you think that the concept of ‘equality’ is inimical to ‘liberty’?--- Discuss. 

তুিম িক মেন কর ‘সাম ’ ধারণা  ‘ াধীনতা’ ধারণার পিরপ ী?--- আেলাচনা কর । 
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