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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) When and where the First Earth Summit was convened? 

থম বসু রা সে লন কেব এবং কাথায় অনু ত হেয়িছল? 

b) Why Human Rights are universal? 

মানবািধকার কন সবজনীন? 

c) What is Political Ecology? 

Political Ecology- বলেত িক বাঝ? 

d) What is meant by political responsibility? 

রাজৈনিতক দায়ব তা বলেত িক বাঝায়? 

e) What do you mean by global justice? 

িব  ন ায়িবচার বলেত তিম িক বাঝ? 

f) What is cosmopolitanism? 

িব  নাগিরকতাবাদ িক? 

g) What do you mean by the concept Legitimacy? 

‘ বধতা’ বলেত তিম িক বাঝ? 

h) How is humanitarian intervention defined by the United Nations Organisation? 

স িলত জািতপু  মানিবক হ ে পেক িকভােব সং ািয়ত কেরেছ? 



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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও। 
 
a) What are the various forms of political exclusion? 

রাজৈনিতক বজেনর িবিভ  কার েলা িক িক? 

b) Identify five basic features of human rights. 

মানবািধকােরর পাচঁ ট মূল বিশ  লখ। 

c) What should be the role of government in protecting the ecology? 

বা সং ান সংর েণ সরকােরর ভূিমকা িক হওয়া উিচত? 

d)  What are the major principles of Global Justice— discuss briefly. 

িব  ন ায়িবচােরর মূল নীিত েলা িক িক— সংে েপ আেলাচনা কর। 

e) What do you mean by charismatic source of legitimation? 

গণ-সে াহনী বধতা বলেত তিম িক বাঝ? 

f) Do you think that it is very important to be a cosmopolitan— argue in favour of your answer. 

তিম িক মেন কর িব নাগিরক হওয়া খুবই পূণ— তামার উ েরর সপে  যু  দাও। 

 

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও। 
 
a) Write a critical note on the politics of ecology in the context of third world countries. 

তৃতীয় িবে র পিরে ি তেক সামেন রেখ বা সং ানগত রাজনীিত িনেয় এক ট সমােলাচনামূলক ট কা লখ। 

b) Critically examine the legitimacy of humanitarian intervention. 

মানিবক হ ে েপর বধতার িবষয় ট সমােলাচনা সহকাের ব াখ া কর। 
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