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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. 

দি ন া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

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

 

1. Answer any five of the following questions:                                              2×5= 10                              
িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাচঁ ট ে র উ র দাও। 

a) “Freedom, we have seen, defeats itself, if it is unlimited” (Karl Popper)-- Elucidate the statement. 

“আমরা যা দেখিছ, অবাধ হেল াধীনতা আর াধীনতা থােক না ”  (কাল পপার)— উ ট ব াখ া কর। 

b) What is ‘distributive justice’? 

 ‘ব নমূলক ন ায়িবচার ̓ কী? 

c) Explain, in brief, how state authority can enhance the liberty of the individual. 

রা  কীভােব ব  াধীনতার পিরিধর িব ার ঘটােত পাের তা সংে েপ িবে ষণ কর।  

d) What do you understand by the term ‘equality’? 

 ‘সাম  ̓ বলেত তিম িক বাঝ?     

 e) Mention any two grounds of political obligation. 

রাজৈনিতক আনুগেত র য কান দু ট িভি র উে খ কর।  

f) Why did John Locke defend the right to property? 

 জন লক কন স ি র অিধকােরর ধারণার পে  সওয়াল কেরিছেলন?   

g) What do you mean by group right? 

গা গত অিধকার বলেত তিম কী বাঝ? 

h) Who rendered the famous lecture entitled Two Concepts of Liberty and when? 



Two Concepts of Liberty- শীষক বক্তৃতা ট ক পশ কেরন এবং কেব ?  

 

 

2. Answer any four of the following questions:                                    5×4 = 20          

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

a) Differentiate between equality and equality of opportunity. 

সাম  ও সুেযােগর সমতা- এর মেধ  পাথক  কর। 

b) Why did Green favour individual obedience to the State? 

ীণ কন ব র রা েক মেন চলার পে  মত কাশ কেরিছেলন?   

c) Do you think that reserving seats for economically and socially backward community in             
employment and educational institutions is unjust? Give reason for your answer. 

তিম িক মেন কর য , চাকিরেত িনেয়ােগর ে  এবং িশ া িত ােন ভিতর ে  আথ-সামা জক িদক থেক  
িপিছেয় পড়া স দােয়র জন  আসন সংর ন ন ায়স ত নয়? তামার উ েরর সপে  যু  দাও।   

d) How does Isaiah Berlin argue that positive freedom leads to authoritarianism? 

ইিতবাচক াধীনতা কতৃ বােদর িদেক িনেয় যায়-- এই ব েব র পে  ইশাইয়া বািলেনর যু  কী?  

e) If you accept the right to freedom of speech and expression as a fundamental right then how would you 
justify the function of the body like Central Board of Film Certification? 

বাক ও মতামত কােশর াধীনতােক তিম যিদ মৗিলক অিধকার বেল হন কর তাহেল তিম Central Board of 

Film Certification এর মত সং াসমেূহর কােজর যৗ কতা কীভােব িবচার করেব? 

f) What are the limitations of Political Obligation? 

রাজৈনিতক বাধ বাধকতার সীমাব তা েলা কী কী?  

 

3. Answer any one of the following questions:                                             10×1= 10 

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

a) How would you reconcile the concept of liberty with that of equality and justice--- Explain. 

তিম িকভােব াধীনতার ধারনা টর সােথ সাম  ও ন ায়িবচােরর ধারনা দুেটার মলব ন ঘটােব--- আেলাচনা কর। 

b) Assess the importance of freedom of speech and expression in a multicultural society. 

সাং ৃ িতক িদক থেক বিচ পূন সমােজ বাক ও মতামত কােশর াধীনতার  মূল ায়ন কর। 
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