
B.A. 1st Semester (General) Examination – 2021 (CBCS) 

Subject : Political-Science 

Paper : CC-1A/GE-1 ( 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 own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণ শক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

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

   নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যে য োধ্িো ছয়টি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও। 

    (a) Discuss the main features of Greek Political thought. 

         গ্রীক-রাষ্ট্রক্ষিন্তার প্রধাে ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি আশ্নিািো কর। 

    (b) Examine Machiavelli’s concept of Power in Politics. 

        রােেীক্ষেশ্নে িমোর ক্ষবষশ্নয় মযাক্ষকয়াশ্নভক্ষির ধারণাটি লিখ্। 

    (c) What are the limitations of Locke’s concept of  sovereignty? 

         িশ্নকর সাবণশ্নভৌক্ষমকো েশ্নের সীমাবদ্ধোগুক্ষি লিখ্। 

    (d) What is meant by revolution in  Marxism. 

         মাকণ সবাশ্নদ ক্ষবপ্লব বিশ্নে কী লবাঝায়? 

    (e) What is Dialectical Materialism? 

         দ্বন্দ্বমূিক বস্তুবাদ কী? 

    (f) Why did Lenin describe imperialism as “the highest stage of capitalism”? 

        লিক্ষেে লকে সাম্রােযবাদশ্নক "প ুঁক্ষেবাশ্নদর িূড়ান্ত পযণায়" বশ্নি  বর্ণনা কশ্নরশ্নেে? 

   (g) What is the relationship between the forces of production and relations of production.   

          উৎপাদে শক্ষি এবং  উৎপাদে সম্পশ্নকণ র মশ্নধয সম্পকণ  ক্ষক? 

    (h) Write a short note on Base and Super-structure? 

         ক্ষভক্ষত্ত ও উপক্ষরকাঠাশ্নমা ক্ষবষশ্নয় একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ্। 

 

 



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

   নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যে য োধ্িো নতিটি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও। 

    (a) Discuss the main features of Medieval Political thought. 

         মধযয শ্নের রাষ্ট্রক্ষিন্তার প্রধাে ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি আশ্নিািো কর। 

    (b) Analyse, in detail, Hobbes’s concept of ‘Sovereignty’.  

         হব্স্-এর  'সাবণশ্নভৌক্ষমকো'র ধারণাটি ক্ষবস্তাক্ষরে ভাশ্নব ক্ষবশ্নেষণ কর। 

    (c) Write a critical note on the materialistic interpretation of History. 

         ইক্ষেহাশ্নসর বস্তুবাদী বযাখ্যার উপর একটি সমাশ্নিািো মূিক  প্রবন্ধ লিখ্। 

    (d) Critically discuss Lenin’s concept of imperialism. 

         লিক্ষেশ্নের সাম্রােযবাদ সম্পক্ষকণ ে ধারণার সমাশ্নিািো মূিক আশ্নিািো কর। 

     (e) Discuss J. S. Mill’s concept of liberty.  

    স্বাধীনতা ববষয়ে জে. এস. বিয়ের ধারর্াটি আয়োচনা কর। 


