
B.A. 1st Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Political Science 

Paper: CC-2 

(POLITICAL THEORY) 

Time: 3 Hours                                                                      Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

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

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক । 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

1. Answer any six of the following questions:                                          5×6=30 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যেধ্ োি ছয়টির (৬টি) উত্তর দোও। 

a) Write a short note on Politics. 

রোজিীনত সম্পধ্ ে এ টি সংনিপ্ত িী ো যিি   

b) Write a short note on the decline of Political Theory. 

রোজনিনত  তধ্ের অবিমধ্ির উপর এ টি িী ো যিি । 

c)  Discuss, in brief, the limitations of behaviouralism. 

আচরণবোধ্দর সীমোবদ্ধতো গুনির উপর এ টি সংনিপ্ত আধ্িোচিো  র । 

d) Write a short note on the concept of popular sovereignty. 

জিগধ্ির সোব েধ্ ৌনম তোর যোরিোর উপর এ টি সংনিপ্ত িী ো যিি । 

e) Discuss, in brief, the concept of negative liberty. 

যিনতবোচ  স্বোযীিতোর যোরিোটি সংধ্িধ্প আধ্িোচিো  র । 

f) Write a short note on the role of ideology. 

মতোদধ্শ ের  ূনম োর উপর এ টি সংনিপ্ত িী ো যিি । 

g)  Briefly discuss the Post-behavioural approach to the study of Political Science. 

রোষ্ট্রনবজ্ঞোি চচেোর উত্তর-আচরিবোদী দৃটি ঙ্গীটি সংধ্িধ্প আধ্িোচিো  র।  

h) Write a short note on neo-liberalism. 

িয়ো-উদোরিীনতবোদী তেটি সংধ্িধ্প আধ্িোচিো  র । 

 

 



2. Answer any three of the following questions:                           10×3=30 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যে য োি নতিটি (৩টি) উত্তর দোও।  

a) Critically discuss the traditional approach to the study of Political Science. 

রোষ্ট্রনবজ্ঞোি চচেোর সিোতিী দৃটি ঙ্গীটি সমোধ্িোচিোসহ আধ্িোচিো  র । 

b) Write a note on pluralistic theory of sovereignty. 

সোব েধ্ ৌমধ্ের বহুেবোদী তেটি আধ্িোচিো  র ।   

c) Discuss the idea of justice as enunciated by John Rawls. 

জি রিধ্সর িেোয়নবচোধ্রর যোরণোটি আধ্িোচিো  র । 

d) Write a note on the nature of the state according to liberal theory. 

উদোরনিনত  তে অিুেোয়ী রোধ্ষ্ট্রর প্র ৃনত আধ্িোচিো  র । 

e) Write a note on the concept of equality.   

সোধ্মের যোরিোটি আধ্িোচিো  র।  

 

 

 

 

 

 

 


