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The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their words as far practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

1) Answer any six of the following questions :    5x6 = 30 

নিম্ননিনিত যে য োনিো ছয়টি প্রনের উত্তর দোওঃ 

a. Discuss, in brief, the main features of medieval political thought. 

মধ্যযুশ্নের রাষ্ট্রক্ষিন্তার মূি ববক্ষশষ্টগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিািনা কর । 

 

b. Why did Aristotle call state as a ‘natural institution’? 

এক্ষরষ্টটি ককন রাষ্ট্রশ্নক একটট ‘স্বাভাক্ষবক প্রক্ষেষ্ঠান’ বশ্নিশ্নেন? 

 

c. Write a short note on Rousseau’s concept of General Will. 

রুশ্নশার সাধ্ারণ ইচ্ছা সম্পশ্নকে সংশ্নিশ্নপ আশ্নিািনা কর । 

 

d. Write a short note on Hobbes’ concept of sovereignty. 

হবশ্নসর প্রাকৃক্ষেক রােয সম্পশ্নকে সংশ্নিশ্নপ আশ্নিািনা কর । 

 

e. Discuss, in brief, Hobbes’ concept of the State of Nature. 

হবশ্নসর স্বাভাক্ষবক অক্ষধ্কার সম্পশ্নকে সংশ্নিশ্নপ আশ্নিািনা কর । 

 

f. Why, according to Hegel, should the individual obey the State? 

কহশ্নেি ককন বশ্নিশ্নেন বযক্তির রাষ্ট্রশ্নক মানয করা উক্ষিে? 

 

g. Discuss the main features of Renaissance. 

নবোেরশ্নণর মূি ববক্ষশষ্ট কিখ্ । 

 

h. Why did J. S. Mill regard the state as a threat to individual liberty? 

ক্ষমি রাষ্ট্রশ্নক বযক্তিেে স্বাধ্ীনোর ক্ষবপদ ক্ষহসাশ্নব েণয কশ্নরশ্নেন ককন ? 

 



2) Answer any three of the following questions:           10x3 = 30 

নিম্ননিনিত যেন োনিো নতিটি প্রনের উত্তর দোওঃ 

 

a. Discuss the main features of Ancient Greek Political Thought. 

প্রািীন গ্রীক রাষ্ট্রক্ষিন্তার মূি ববক্ষশষ্ট আশ্নিািনা কর । 

 

b. Discuss Plato’s concept of the Justice. 

কেশ্নটার ক্ষবিার েত্ত্বটট আশ্নিািনা কর । 

 

c. Discuss Machiavelli’s concept of power. 

মযাক্ষকয়াশ্নভক্ষির িমো সংক্রান্ত ধ্ারণাটট আশ্নিািনা কর । 

 

d. Examine the role of John Locke as the father of Liberalism. 

উদারনীক্ষেবাশ্নদর েনক ক্ষহসাশ্নব েন িশ্নকর অবদান মিূযায়ন কর । 

 

e. Discuss Lenin’s concept of Imperialism. 

সাম্রােযবাদ সম্পশ্নকে কিক্ষনশ্ননর ধ্ারণা আশ্নিািনা কর । 


