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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাঁচ  ে র উ র দাও। 
      
 a) Name any two proponents associated with the resurgence of political theory. 

     রাজৈনিতক তে র পুন ােনর সে  স িকত য কান জন ব ার নাম লখ । 

b) Point out any two characteristics of Liberty. 
      াধীনতার য কােনা  বিশে র উে খ কর । 

 
(c)  Point out any two reasons where one can justify censorship. 

  স রিশপেক কউ ন ায়স ত বেল িতি ত করেত পারেব, এমন য কান  কারেণর উে খ কর । 

(d)  Who wrote the book “Anarchy, State, and Utopia” and in which year it was first published? 
 
“Anarchy, State, and Utopia”-  ক রচনা কেরন এবং কত সােল এ  থম কািশত হয় ? 



  
(e)  What is social equality? 
 
সামািজক সাম  িক ? 
   
(f)  What is protective discrimination? 
 
সংর ণমূলক বষম  িক ? 
      
(g)  Mention the name of two advocates of natural rights theory. 
 

াকৃিতক অিধকার তে র ’জন ব ার নাম উে খ কর । 
 
(h)  What is the basic difference between ‘sex’ and ‘gender’? 
 
‘Sex’ এবং ‘Gender’- এর মেধ  মূল পাথক  িক ? 

 
 

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার  ে র উ র দাও। 
 
(a) Write a short note on the decline of political theory. 
 
  রাজৈনিতক তে র  াস স েক এক  সংি  কা লখ ।   
 
(b)  Write a short note on social justice. 
 
সামািজক ন ায়- এর ওপর এক  সংি  কা লখ । 
      
(c)  Mention, in brief, the limitations of censorship. 
 
  ‘ স রিশপ’ এর সীমাব তা েলা সংে েপ উে খ কর ।    
 
(d)  Discuss, in brief, the relation between democracy and economic growth. 
 
গনত  ও অথৈনিতক উ য়েনর মেধ  স ক  সংে েপ আেলাচনা কর ।      
 
(e)  Write a short note on Robert Nozick’s notion on Justice. 



 
Robert Nozick- এর ন ােয়র ধারণা র ওপর এক  সংি  কা লখ । 
     
(f)  How far the state can intervene in the family matters? Argue in favour of your answer. 
 
রা  কত র পয  পািরবািরক িবষেয় হ ে প করেত পাের ? তামার উ েরর পে  যুি  দাও । 

 
 

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক  ে র উ র দাও। 
 
a) Discuss on the relationship between Equality and Liberty.  
সাম  ও াধীনতার মেধ  স ক িনেয় আেলাচনা কর । 
 
b)  Write a note on the Rawlsian concept of justice.   
 রলস- এর ন ায় িবষয়ক ধারনার ওপর এক  কা লখ । 
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