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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) Who wrote the book The Prince and when?  

The Prince- ট ক রচনা কেরন এবং কত সােল এ ট কািশত হয়?  

        b) How did Rousseau describe the state of nature? 

কৃিতর রাজ েক েশা িকভােব বণনা কেরেছন? 

        c) What did Hegel mean by--- an individual can have no freedom against the state? 

রাে র িবপরীেত ব র কান াধীনতা নই— একথার মাধ েম হেগল িক বু ঝেয়িছেলন? 

        d) What, according to Locke, are the three types of natural rights? 

  লক- এর দৃ েত িতন কােরর াকৃিতক অিধকার িক িক? 

. 



        e) Who wrote the book Imperialism: The Highest Stage of Capitalism and in which year? 

    Imperialism: The Highest Stage of Capitalism- ট কার লখা এবং কত সােল এ ট কািশত 
হয়? 

        f) What are the elements of the forces of production? 

 উৎপািদকা শ র উপাদান েলা িক িক? 

        g) How did John Stuart Mill distinguish the concept between self-regarding and other-
regarding actions? 

John Stuart Mill  িকভােব আ - াথ স িকত এলাকা এবং পরাথ- াথ স িকত এলাকার মেধ  
পাথক  কেরেছন? 

        h) Mention any two books written by John Stuart Mill. 

 John Stuart Mill- এর লখা য কান দু ট ে র নাম লখ।  

  

    

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

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

       a) Write a short note on Machiavelli’s concept of power politics. 

ম ািকয়ােভিলর মতা তে র উপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

       b) Write a short note on the differences between Hobbes’ State of Nature and Locke’s 
State of Nature. 

 হবস ও লেকর ‘ কৃিতর রােজ র’ ধারণার পাথেক র ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

      c) Why does John Stuart Mill regard the state as a threat to individual liberty? 

John Stuart Mill কন রা েক ব  াধীনতার পে  িবপ নক বেল মেন কেরেছন? 

       d) Discuss briefly, the main features of Hobbes’ theory of Sovereignty. 

  হব্স- এর  সাবেভৗিমকতা তে র ধান বিশ েলা সংে েপ আেলাচনা কর। 

      e) Distinguish between Rousseau’s ideas of ‘General Will’ and ‘Will of All’. 

েশা যভােব ‘সাধারণ ই া’ ও ‘সকেলর ই া ’- এর মেধ  পাথক  কেরেছন , তা লখ। 



       f) How did Hegel distinguish between civil society and state? 

 হেগল িকভােব পুর সমাজ ও রাে র মেধ  পাথক   কেরিছেলন? 

  

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

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

       a) Why John Locke was regarded as the father of Liberalism--- Elucidate the statement. 

 জন লকেক কন উদারনীিতবােদর জনক বলা হয়--- ব াখ া কর। 

       b) Critically evaluate Lenin's theory of imperialism. 

 সা াজ বাদ সং া  লিনন- এর ত ট সমােলাচনা সহকাের মূল ায়ন কর। 
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