B.A. 1st Semester (General) Examination, 2020(CBCS)
Subject: Political Science
Paper: CC-1A/ GE-I
(WESTERN POLITICAL THOUGHT)
Time: 3 Hours

Full Marks: 60

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their words as far as practicable
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদে শক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।

1. Answer any six of the following questions:
নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যে-য োধ্িো ছয়টির উত্তর দোওঃ

6x5=30

a) Write any five features of ancient Greek political thought.
প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রক্ষচন্তার যযশ্নকান পাাঁচটি ববক্ষশষ্ট্য আশ্নিাচনা কর।
b) Point out the main features of Hobbes’s theory of sovereignty.
হবশ্নসর সাবেশ্নভৌক্ষমকো েশ্নের মূি ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি ক্ষচক্ষিে কর।
c) Write a short note on Aristotle’s classification of constitutions.
অ্যাক্ষরস্টটশ্নির সংক্ষবধাশ্ননর যেণীক্ষবভাশ্নের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা যিশ্নখ্া।
d) How did Locke describe the ‘state of nature’?
‘প্রকৃক্ষের রােয’-যক িক কীভাশ্নব বণেনা কশ্নরশ্নেন?
e) What are the tenets of dialectical materialism?
দ্বন্দ্বমূিক বস্তুবাশ্নদর সূ ত্রগুক্ষি কী কী?
f) How did Mill differentiate between ‘self regarding activities’ and ‘other regarding
activities’?
ক্ষমি বযাক্ষির ‘আত্মশ্নকক্ষিক কাযোবিী’ এবং ‘পরশ্নকক্ষিক কাযোবিী’-এর মশ্নধয ক্ষকভাশ্নব পার্থেকয কশ্নরশ্নেন?
g) Write a short note on historical materialism.
ঐক্ষেহাক্ষসক বস্তুবাশ্নদর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা যিশ্নখ্া।
h) Explain Rousseau’s concept of General Will.
রুশ্নশার সাধারণ ইচ্ছার ধারণাটি বযাখ্যা কর।
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2. Answer any three of the following questions:
নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যে-য োধ্িো নতিটির উত্তর দোওঃ

10x3 =30

a) Give an account of the general features of medieval political thought.
মধযযুেীয় রাষ্ট্রক্ষচন্তার সাধারণ ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষির ক্ষববরণ দাও।
b) Discuss Machiavelli’s concept of power.
িমো সম্পশ্নকে মযাক্ষকয়াশ্নভক্ষির ধারণা আশ্নিাচনা কর।
c) Write a critical note on Locke’s theory of sovereignty.
সাবেশ্নভৌমত্ব সম্পশ্নকে িশ্নকর-এর েত্ববটি সমাশ্নিাচনাসহ যিখ্।
d) Evaluate Lenin’s theory of imperialism.
সাম্রােযবাদ সম্পশ্নকে যিক্ষনশ্ননর েেটির মূিযায়ন কর।
e) Write a note on J.S.Mill’s concept of liberty.
যে এস ক্ষমশ্নির স্বাধীনোর ধারণার ওপর একটি টীকা যিখ্।
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