B.A. 5th Semester (General) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Political Science
Paper- DSE-1A
(Select Comparative Political Theories)
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।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
1. Answer any six of the following questions:

6x5=30

নিম্ননিনিত যেক োকিো ছয়টি প্রকের উত্তর দোওঃ
a) Give an outline of the concept of ideal state as described Kautilya.
ককৌটিিয বক্ষণেে আদশে রাশ্নের ধারণাটির রূপশ্নরখ্া দাও ।
b) Write a short note Tilak’s ideas on Swaraj.
ক্ষেিশ্নকর স্বরাে সম্পক্ষকেে ধারনার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা কিখ্ ।
c) Point out four basic features of western political thought.
পাশ্চাত্তয রাে ক্ষিন্তার িারটি মু খ্য ববক্ষশষ্ট্য উশ্নেখ্ কর ।
d) To what extent was Jayprakash Narayan influenced by Gandhism?
গান্ধীবাশ্নদর দ্বারা েয় প্রকাশ নারায়ণ কেখ্াক্ষন প্রভাক্ষবে হশ্নয়ক্ষিশ্নিন?
e) How did Aristotle define that slaves and women are not citizens?
ক্ষক ভাশ্নব অ্যাক্ষরস্টটি ক্ষিক্ষিে কশ্নরন কয ক্রীেদাস ও মক্ষহিারা নাগক্ষরক নন ?
f) Give an outline of the concept of the limited government as propagated by Locke.
িশ্নকর সীমাবদ্ধ সরকাশ্নরর ধারনাটির একটি রূপশ্নরখ্া দাও ।
g) Write a short note J.S. Mill’s concept of limited government.
কে এস ক্ষমশ্নির সীক্ষমে সরকাশ্নরর ধারনাটি সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর।
h) Briefly discuss Rousseau’s concept of inequality.
রুশ্নশার অ্সাশ্নমযর ধারনাটি সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর ।

2. Answer any three of the following questions:
নিম্ননিনিনত যেক োকিো নতিটি প্রকের উত্তর দোওঃ

10x3=30

a) Mention the main features of ancient Indian political thought.
প্রািীন ভারশ্নের রাে ক্ষিন্তার প্রধান ববক্ষশষ্ট্য গুশ্নিা আশ্নিািনা কর।
b) Write a critical note on any two elements of Kautilya’s concept of Saptanga theory.
ককৌটিশ্নিযর সপ্তাঙ্গ েশ্নের কয ককান দুটি উপাদাশ্ননর সমাশ্নিািনা মূিক ক্ষনবন্ধ কিখ্ ।
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c) Make an assessment of Ambedkar’s fight against social injustice inherent in the Indian
caste system.
ভারশ্নের োেবযবস্থার অ্ন্তক্ষনেক্ষহে সামাক্ষেক অ্ক্ষবিাশ্নরর ক্ষবরুশ্নদ্ধ আশ্নেদকশ্নরর িড়াইশ্নয়র একটি মূিযায়ণ কর ।
d) Do you agree with the view that Nehru’s idea on democracy was different from that of
Jayprakash Narayan? Argue your case.
েুক্ষম ক্ষক এ ক্ষবষশ্নয় সহমে কয, কনশ্নহরুর গণেশ্নের ধারনা েয় প্রকাশ্নশর ধারনার কর্থশ্নক পৃ র্থক? কোমার উত্তশ্নরর সপশ্নি যুক্ষি কদখ্াও
।
e) What, according to J.S. Mill, are the requirements for the success of democracy? Critically
explain.
কে এস ক্ষমশ্নির মশ্নে গণেশ্নের সাফশ্নিযর েনয প্রশ্নয়ােনীয় উপাদান গুক্ষি ক্ষক ক্ষক? সমাশ্নিািনামূিক বযাখ্যা দাও ।
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(OR)
B.A. 5th Semester (General) Examination 2020 (CBCS)
Subject: Political Science
Paper: DSE- 1 A
(Democracy and Decentralized Governance)
Time: 3 hrs
Marks: 60

Full

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 যেক োকিো ছয়টি প্রকের উত্তর দোওঃ

6x5=30

a. What is meant by ‘decentralized governance’?
ক্ষবশ্নকন্দ্রীভূে শাসনবযবস্থা বিশ্নে কী কবাঝায়?
b. Write a short note on WTO.
WTO সম্পশ্নকে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা কিশ্নখ্া ।
c. Mention the essential features of ‘Global Civil Society’.
‘কলাবাি ক্ষসক্ষভি কসাসাইটি’ এর মূি ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি ক্ষিক্ষিে কশ্নরা।
d. How does the IMF regulate ‘exchange rates’ in the global economy?
IMF কীভাশ্নব ক্ষবশ্ব অ্র্থেনীক্ষেশ্নে ক্ষবক্ষনময় হার ক্ষনধোরণ কশ্নর ?
e. Discuss briefly the role of N.G.O.s in contemporary world.
সমসামক্ষয়ক ক্ষবশ্নশ্ব এন. ক্ষে. ও. গুক্ষির ভূক্ষমকা সংশ্নিশ্নপ আশ্নিািনা কশ্নরা।
f. Identify the major goals of ‘sustainable development’.
‘ক্ষস্থক্ষেশীি উন্নয়শ্ননর’ মুখ্য িিযগুক্ষি উশ্নেখ্ কশ্নরা।
g. Briefly discuss the basic elements of ‘good governance’.
সু শাসশ্ননর কমৌি উপাদান গুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিািনা কশ্নরা ।
h. Discuss in brief the chief characteristics of ‘New Social Movement’.
নয়া সামাক্ষেক আশ্নদািশ্ননর প্রধান ববক্ষশষ্ট্য গুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিািনা কশ্নরা।
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2. Answer any three questions from the following:

10x3 = 30

নিম্ননিনিত যে য োকিো নতিটি প্রকের উত্তর দোও:

a. Write a note on the functions of I.M.F in Global Economy.
ক্ষবশ্ব অ্র্থেনীক্ষেশ্নে I.M.F এর ভূক্ষমকার ওপর একটি টীকা কিখ্।
b. Write a note on the evolution of the state system.
রাে বযবস্থার ক্ষববেে ন সম্পশ্নকে

টীকা কিখ্।

c. Write a note on the functions of World Bank in Global Economy.
ক্ষবশ্ব অ্র্থেনীক্ষেশ্নে ক্ষবশ্ববযাঙ্ক এর ভূক্ষমকা সম্পশ্নকে একটি টীকা কিখ্।
d. Discuss the emerging dimensions of State- Civil Society relations in the context of
Globalisation and ‘New Social Movement’.
ক্ষবশ্বায়ন এবং নবয সামাক্ষেক আশ্নদািশ্ননর কপ্রক্ষিশ্নে উদ্ভূে রাে-নাগক্ষরক সমাশ্নের সম্পশ্নকে র ক্ষবক্ষবধ
ক্ষদকগুক্ষি ক্ষনশ্নয় আশ্নিািনা কশ্নরা।
e. Discuss the various measures for combating ‘global poverty’.
‘ক্ষবশ্ব দাক্ষরদ্র দূরীকরশ্নণ’ গৃ হীে ক্ষবক্ষভন্ন পদশ্নিপগুক্ষি আশ্নিািনা কশ্নরা ।
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