CBCS/B.A./Hons./2nd Sem./PLSACOR03T/2021

WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours 2nd Semester Supplementary Examination, 2021

PLSACOR03T-POLITICAL SCIENCE (CC3)
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
pািnক সীমার মধয্s সংখয্ািট পূণর্মান িনেদর্শ কের।
পরীkাথর্ীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধয্
উtর কিরেব।

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates should answer in their own words
and adhere to the word limit as practicable.

1.

Answer any five questions from the following: (within 30 words each)

2×5 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৩০িট শেbর মেধয্)
(a) What is nationalism?

জাতীয়তাবাদ কােক বেল ?
(b) What is monistic sovereignty?

একtবাদী সাবর্েভৗিমকতা বলেত িক েবাঝায় ?
(c) What are the characteristics of distorted nationalism?

িবkত জাতীয়তাবােদর ৈবিশ য্ িক ?
(d) Define Rights.

অিধকােরর সংjা দাও।
(e) Give a definition of Equality.

সােময্র সংjা দাও।
(f) How does Plato define justice?

নয্ায়েক েpেটা িকভােব সংjািয়ত কেরেছন ?
(g) Mention two features of the idealist theory of state.

রাে র ভাববাদী তেttর dিট ৈবিশ য্ উেlখ কেরা।
(h) Mention two features of the liberal theory of state.

রা সmিকর্ত উদারনীিতবাদী তেttর dিট ৈবিশ য্ উেlখ কেরা।
(i) Mention four names of neo-liberal thinkers.

নয়া উদারনীিতবাদী তেttর চারজন pবkার নাম উেlখ কেরা।
2.

Answer any two questions from the following: (within 100 words each)

5×2 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাওঃ (pিতিট ১০০ শেbর মেধয্)
(a) What is meant by right to self-determination?

আtিনrপেণর অিধকার বলেত িক েবাঝােনা হয় ?
(b) What do you mean by negative and positive rights?
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েনিতবাচক ও ইিতবাচক অিধকার বলেত িক েবােঝা ?
(c) Describe Laski’s view of Right.

অিধকার সmেকর্ লয্ািsর দৃি ভি িট আেলাচনা কেরা।
(d) What do you mean by New-liberal state?

নয়া উদারনীিতবাদী রা বলেত িক েবােঝা ?
Answer any three questions from the following (within 350 words each) taking 10×3 = 30
one question from each module:

3.

pিতিট মিডউল েথেক একিট কের p িনেয় িনmিলিখত েয-েকােনা েমাট িতনিট pে র উtর দাওঃ
(pিতিট ৩৫০ শেbর মেধয্)
MODULE-I
(a) What is Nationalism and how did it lead to imperialism?

জাতীয়তাবাদ কােক বেল ? এিট িকভােব সাmাজয্বােদ পিরণত হয় আেলাচনা কেরা।
(b) Critically discuss the monistic views of sovereignty.

সাবর্েভৗিমকতার একtবাদী তttিটর সমােলাচনামূলক আেলাচনা কেরা।
MODULE-II
(c) Evaluate the relation between the concept of liberty and equality.

sাধীনতা ও সােময্র পারsিরক সmেকর্র মূলয্ায়ন কেরা।
(d) Critically discuss Rawlsian theory of justice.

রলস্-এর নয্ায়তেttর ধারণার উপের সমােলাচনামূলক আেলাচনা কেরা।
MODULE-III
(e) Give an outline of the neo-liberal theory of state.

রাে র নয়া-উদারৈনিতক তেttর একিট rপেরখা দাও।
(f) Critically discuss the idealist theory of state.

রা সংkাn ভাববাদী তেttর সমােলাচনামূলক আেলাচনা কেরা।
N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp
to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after
end of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong
submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple
copies of the same answer script.

——×——
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