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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 
পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 
 
 
1. Answer any five of the following questions:      2x5= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও।  
 
a) Define Political Theory. 

রা ত ক সং ািয়ত কর। 
 
b) Identify two features of Normative Approach.  

নীিতমানবাচক  দৃ ভি র দু ট বিশ  উে খ কর। 
 
c ) What do you mean by Procedural Democracy?  

প িতগত  গণত  বলেত কী বােঝা ? 
 
d) theoryMention any two thinkers associated with the resurgence of political . 

 রাজৈনিতক  তে র  পুন ােনর সােথ যু  য কান দুজন িচ ািবেদর নাম লখ। 
 
e) Name two prominent exponents of Post-modernism.  

উ র-আধুিনকতাবােদর  দুজন মুখ  ব ার নাম উে খ কেরা ।  
 
f) State two differences between ‘Behaviouralism’ and ‘Post-Behaviouralism’.  

  ‘আচরণবাদ’ এবং ‘আচরণবােদা র িব ব’ এর মেধ  দু ট পাথক  লখ ।  
 
g) Name two contemporary feminist thinkers. 



      

  বতমান সমেয়র দুজন নারীবাদীর  নাম উে খ কেরা ।  
 
h) What is meant by Substantive Democracy?  

বা ব গণত  বলেত িক বাঝায়?  
 
 
2. Answer any four of the following questions:      5x4=20 

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা চার ট ে র উ র দাও। 

 
a) Write a brief note on the importance of Political Theory.  
 

            রা তে র  স েক  সংে েপ আেলাচনা কেরা। 
 
b) Discuss, in brief, major features of Behaviouralism.  
 

            আচরণবােদর  মুখ  বিশ সমূহ সংে েপ আেলাচনা কেরা ।  

       
c ) Write a short note on Post-modernism.  
 

            উ র-আধুিনকতাবােদর ওপর এক ট  সংি  ট কা লখ ।  

 
d) Write a short note on  Deliberative Democracy.  
 

          --Deliberative Democracy  স েক সংে েপ আেলাচনা কেরা ।  
 
e) Discuss, in brief, the concept of the origin of ‘Democracy’. 
 

            গনতে র ধারণা টর উৎপি  স েক সংে েপ আেলাচনা কর । 

 
f) Write a short note on Radical Feminism.  
 

             র ািডক াল নারীবােদর ওপর এক ট সংি  ট কা লখ ।  
 
 
3. Answer any one of the following questions:      10x1= 10 

িন িলিখত দেুটার মেধ  য কােনা এক ট ে র উ র দাও। 



 
 

behavioural approach to the study of Political Science-a) Examine the significance of post . 
 

            রা িব ান অধ য়েন আচরনবােদা র  দৃ ভি টর তাৎপয  আেলাচনা কেরা ।  
 
b) Write a critical note on Participatory Democracy. 
 

            অংশ হণমূলক গণতাি ক প িত স ে   এক ট সমােলাচনামূলক  ট কা লখ ।  
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