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

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

a) Define cosmopolitanism. 
িব নাগিরকতা- এর সং া দাও । 

 
b) What is multiculturalism? 

ব সং ৃ িতবাদ িক? 

 
c) Define global justice. 

িব   ন ায়- এর ধারণা েক সং ািয়ত কর । 

 

 
d) Write two characteristics of Roman citizenship. 

রামান নাগিরকে র  বিশ  লখ । 

 



      e) Who wrote the book “Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights”   

           and in which year it was first published? 

“Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights”-  ক রচনা কেরন 

এবং কত সােল এ  থম কািশত হয় ? 

 

f) Mention two characteristics of Greek notion of citizenship. 

ীক নাগিরক  তে র  বিশ  উে খ কর । 

g) Point out two characteristics of feminist theory of citizenship. 

নাগিরকতার নারীবাদী তে র  বিশ  লখ । 

h) Who is the author of ‘Citizen and Social Class’ and in which year it was published? 

‘Citizen and Social Class’- র লখক ক এবং কত সােল এই  কািশত হয় ? 

 

 

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

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

 
a) Has the state lost its importance in the era of globalization? Argue in favour of your 

answer. 
িব ায়েনর যুেগ রা  িক তার  হািরেয়েছ ? তামার উ েরর পে  যুি  দাও । 

 
b) Write a short note on the various methods of acquisition of citizenship. 

নাগিরক  অজেনর িবিভ  প িত েলার ওপর এক  সংি  কা লখ । 

 
c) Write a short note on the evolution of the concept ‘citizenship’. 

‘নাগিরক ’- এর ধারণা র িববতেনর ওপর এক  সংি  কা লখ । 

 
d) Write a short note on the major challenges to attain global justice. 

িব  ন ায় অজেনর ে  মূল িতব কতা েলা িক িক ? 

 
e) Discuss, in brief, the modern concept of citizenship. 

নাগিরক  সং া  আধুিনক ধারণা  সংে েপ আেলাচনা কর । 



 

        f) Write a short note on the criticisms against the idea of Cosmopolitanism. 

        িব নাগিরকতা তে র িব ে  য সমােলাচনা েলা করা হয় তার ওপর এক  সংি  কা লখ । 

 

 

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

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

 
a) Write a note on the notion of Will Kymlicka’s citizenship. 

 
Will Kymlicka - এর নাগিরক  িবষয়ক ি ভি র ওপর এক  কা লখ ।  

 
 
b) Critically analyse T. H. Marshall’s concept on citizenship. 
 

T. H. Marshall- এর নাগিরকে র ধারণা র সমােলাচনাসহ ব াখ া কর । 
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