B.A. 1st Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject – Political Science
Paper – CC - 1
(Western Political Thought)
Time: 3 hrs.

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।
পরীিাথীশ্নদর যথাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
1. Answer any six of the following questions:

6x5 =30

নিম্ননিনিত যেক োকিো ছয়টি প্রকের উত্তর দোও:

a) Discuss, in brief, the main features of ancient Greek political thought.
সংশ্নিশ্নপ, প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রক্ষচন্তার ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি উশ্নেখ্কর।
b) How did Plato depict his concept of Justice?
প্লেশ্ন া কীভাশ্নব োাঁর ‘নযায়’ ধারণাটি ক্ষচক্ষিে কশ্নরক্ষিশ্নিন?
c) Explain, briefly, the “theory of two swords “.
সংশ্নিশ্নপ, “ দুই েরবাক্ষর েত্ত্ব”-টি বযাখ্যা কর ।
d) How did Machiavelli secularize the space of politics?
মযাক্ষকয়াশ্নভক্ষি কীভাশ্নব রােনীক্ষের প্লিিটি ধমেক্ষনরশ্নপি করার কথা বশ্নিক্ষিশ্নিন ?
e) Write a short note on John Locke’s views on natural rights.
সংশ্নিশ্নপ, প্রাকৃক্ষেক অক্ষধকার ক্ষবষশ্নয় েন িশ্নকর েত্ত্বটি প্লিখ্ ।
f) Why did V. I. Lenin describe Imperialism as “the highest stage of capitalism “?
ক্ষভ. আই. প্লিক্ষনন প্লকন সাম্রােযবাদশ্নক “ পাঁক্ষেবাশ্নদর চূড়ান্ত পযোয়” বশ্নি বণেনা কশ্নরক্ষিশ্নিন ?
g) Explain, in brief, J. S. Mill’s concept of liberty.
সংশ্নিশ্নপ, প্লে. এস. ক্ষমশ্নির স্বাধীনোর ধারণাটি বযাখ্যা কর ।
h) What, according to Isaiah Berlin, is positive liberty?
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ঈশায়া বাক্ষিেশ্ননর মশ্নে সদথেক স্বাধীনো কী ?
2. Answer any three of the following questions:

10x3 = 30

নিম্ননিনিত যেক োকিো নতিটি প্রকের উত্তর দোও :
a) Discuss critically, Aristotle’s concept of the state.
সমাশ্নিাচনাসহ অযাক্ষরস্ট শ্নির রাষ্ট্র সম্পক্ষকেে ধারণাটির আশ্নিাচনা কর ।
b) Explain critically, Hegel’s theory of the state.
সমাশ্নিাচনাসহ প্লহশ্নেশ্নির রাষ্ট্রেত্ত্বটি পযোশ্নিাচনা কর ।
c) Analyse critically Rousseau’s concept of General Will.
সমাশ্নিাচনাসহ রুশ্নশার “সাধারশ্ননর ইচ্ছা” ধারণাটি ক্ষবশ্নেষন কর ।
d) Discuss the main features of medieval political thought.
মধযযশ্নের রাষ্ট্রক্ষচন্তার প্রধান ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি আশ্নিাচনা কর।
e) Write a critical note on materialistic interpretation of history.
ইক্ষেহাশ্নসর বস্তুবাদী বযাখ্যার উপর একটি সমাশ্নিাচনা মূিক প্রবন্ধ প্লিখ্ ।
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