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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2022  

POLITICAL SCIENCE 
PAPER: PLSA-VI 

Time Allotted: 4 Hours Full Marks: 100 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

1. Choose the correct alternative from the following: 
িনmিলিখত সিঠক িবকl উtরিট েবেছ িনেয় েলেখাঃ 

1×5 = 5

(a) ‘The Republic’ is written by 
(i) Plato (ii) Aristotle (iii) Socrates (iv) Cicero 
‘The Republic’ gnিট রচনা কেরেছন 
(i) েpেটা (ii) অ ািরsটল (iii) সেkিটস (iv) িসেসেরা 

(b) Who is associated with the Renaissance? 
(i) St. Thomas Acquinas (ii) Bentham 
(iii) Machiavelli  (iv) Hobbes 
নবজাগরেণর সােথ কােক যুk করা যায় ? 
(i) েসn টমাস অ াkইনাস (ii) েবnাম 

(iii) ম ািকয়ােভিল  (iv) হবস ্  

 

(c) Adam Smith is associated with the concept of 
(i) Hegemony (ii) Liberty (iii) Laissez-faire (iv) Justice 
Adam Smith এই ধারণািটর সােথ সmকযুk 
(i) আিধপত  (ii) sাধীনতা (iii) অবাধ-বািণজ  (iv) ন ায় 

(d) Gramsci is associated with the idea of 
(i) Democracy (ii) Liberty (iii) Hegemony (iv) Justice 
gামিশ এই ধারণািটর সােথ সmকযুk 
(i) গণতnt (ii) sাধীনতা (iii) আিধপত  (iv) ন ায় 

(e) Who gave the idea of ‘Justice as Fairness’? 
(i) Rawls (ii) Plato (iii) Nozick  (iv) Walzer 
‘Justice as Fairness’ ধারণািট কার ? 
(i) রলস (ii) েpেটা (iii) নিজক (iv) ওয়ালজার 
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2. Answer any ten questions from the following within 50 words each:
িনmিলিখত p gিলর মেধ  েথেক pিতিট ৫০িট শেbর মেধ  েয-েকােনা দশিট  pে র উtর েলেখাঃ 

2×10 = 20

(a) ‘Man is a political animal’. – Explain. 
‘মানুষ হল রাজৈনিতক জীব’ — ব াখ া কেরা। 

(b) Mention Roman classification of laws. 
েরামক আইেনর ে ণীিবভাগ উেlখ কেরা। 

(c) What is basic theme of ‘City of God’? 
‘City of God’– রচনািটর মূল িবষয়বst িক ? 

(d) Outline the background of Renaissance. 
েরেনসাঁর পট িম সংেkেপ িববৃত কেরা। 

(e) Explain the ‘Doctrine of Two Kingdoms’. 
‘িdিবধ রাজ ’ তttিটর ব াখ া কেরা। 

(f) Discuss Bodin’s concept of Sovereignty. 
েবাঁদার সাবেভৗমেtর ধারণািট আেলাচনা কেরা। 

(g) ‘Political obligation is a contingent issue’. Analyse. 
‘রাজৈনিতক আনুগত  একিট শতসােপk িবষয়’ — িবে ষণ কেরা। 

(h) Explain the ‘Pleasure and Pain Theory’. 
‘সুখ ও dঃেখর’ তttিট ব াখ া কেরা। 

(i) What did J.S. Mill mean by “self-regarding” and “other-regarding” behavior? 
‘আtগত’ ও ‘পরগত’ ব বহার বলেত েজ.এস. িমল িক অথ কেরেছন ? 

(j) Does free-Market have any role in Hegelian concept of Civil Society? 
েহেগেলর েপৗর সমােজর ধারণায় ‘মুk বাজােরর’ েকান িমকা আেছ িক ? 

(k) Discuss Marxist concept of Civil Society. 
মােkর েপৗর সমােজর ধারণািট আেলাচনা কেরা। 

(l) What, according to Gramsci, are the types of Hegemony? 
gামিশর দৃি েত আিধপেত র pকারেভদ িক ? 

(m) Analyse Rawls’ principles of justice. 
রলেসর ন ায় সmিকত নীিতgিল িবে ষণ কেরা। 

(n) What does Walzer mean by ‘spheres of justice’? 
ওয়ালজার ‘িsয়ার অফ জািsস’ বলেত িক বুিঝেয়েছ ? 

(o) What is meant by Multiculturalism? 
বhসংskিতবােদর অথ িক ? 

  
3. Answer any five questions taking one from each unit: (within 100 words) 

pিতিট ইউিনট েথেক একিট  কের িনেয় েয-েকােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ  
(pিতিট ১০০ শেbর মেধ ) 

5×5 = 25

 Unit-I /  ইউিনট-১ 

(a) Explain briefly Plato’s idea of Philosopher King. 
েpেটার দাশিনক রাজার ধারণািট সংেkেপ ব াখ া কেরা। 
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(b) Write a short note on the Roman theory of Law. 
েরামান আইনতেttর উপর একিট টীকা েলেখা। 

  

 Unit-II /  ইউিনট-২ 

(c) What is the political significance of the Reformation Movement? 
সংsার আেnালেনর রাজৈনিতক তাৎপয িক ? 

(d) Analyse briefly Bodin’s concept of sovereignty. 
েবাঁদার সাবেভৗিমকতার ধারণািট সংেkেপ ব াখ া কেরা। 

  

 Unit-III / ইউিনট-৩ 

(e) Analyse the economic ideas of Bentham. 
েবnােমর অথৈনিতক ধারণািট িবে ষণ কেরা। 

(f) Explain Adam Smith’s concept of Laissez Faire economy. 
অ াডাম িsেথর মুk বাজার অথনীিতর ধারণা ব াখ া কেরা। 

  

 Unit-IV / ইউিনট-৪ 

(g) Discuss Gramsci’s views on the State. 
রা  সmেক gামিশর বkব  আেলাচনা কেরা। 

(h) How did Hegel explain the State and Civil Society?  
েহেগল িকভােব রা  ও েপৗর সমােজর িবে ষণ কেরেছন ? 

  

 Unit-V /  ইউিনট-৫ 

(i) Analyze Nozick concept of Justice. 
ন ায় িবচার সmিকত নিজেকর ধারণা িবে ষণ কেরা। 

(j) Write a short note on Multiculturalism  
বh সংskিতবােদর উপর টীকা েলেখা। 

  

4. Answer any five questions taking one from each unit: (within 300-350 words) 
pিতিট ইউিনট েথেক একিট কের িনেয় েয-েকােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ  
(pিতিট ৩০০-৩৫০ শেbর মেধ ) 

10×5 = 50

 Unit-I /  ইউিনট-১ 

(a) Analyze Aristotle theory of state. 
রা  সংkাn অ ািরsটেলর তttিট িবে ষণ কেরা। 

(b) Critically discuss Plato’s theory of Justice. 
ন ায় সংkাn েpেটার ধারণািট সমােলাচনাসহ আেলাচনা কেরা। 
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 Unit-II /  ইউিনট-২ 

(c) Evaluate Machiavelli’s political thought. 
ম ািকয়ােভিলর রা িচnার মূল ায়ন কেরা। 

(d) Discuss the role of Martin Luther as the main exponent of Reformation 
Movement. 
সংsার আেnালেনর pধান pবkা িহেসেব মািটন লুথােরর িমকা িবে ষণ কেরা। 

  

 Unit-III / ইউিনট-৩ 

(e) Explain the grounds of political obligation as envisioned by Locke and Rousseau.  
লক ও rেশা আেলািচত রাজৈনিতক আনুগেত র িভিtgিল ব াখ া কেরা। 

(f) Evaluate J.S. Mill’s concept of the individual liberty.  
েজ. এস. িমল pদt ব িk sাধীনতার ধারণািটর মলূ ায়ন কেরা। 

  

 Unit-IV / ইউিনট-৪ 

(g) Write a note on the Marx’s critique of civil society. 
েপৗর সমাজ সmেক মােkর সমােলাচনামলূক বkব -িবষয়ক একিট টীকা েলেখা। 

(h) Examine Gramsci’s concept of intellectual and moral leadership. 
gামিশর েবৗিdক ও নিতক েনtেtর ধারণার িবচার িবে ষণ কেরা। 

  

 Unit-V / ইউিনট-৫ 

(i) Write a note on Nozick’s evaluation of distributive justice. 
ব নগত ন ায় সmেক নিজেকর মূল ায়ন িলিপবd কেরা। 

(j) Explain the basic ideas of postmodernism. 
উtর-আধুিনকতাবােদর মূল ধারণাgিল ব াখ া 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. 

 
——×—— 

 


