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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) How did Aristotle classify governments? 

   অ াির টল কী ভােব সরকােরর ণীিবভাগ কেরিছেলন?      

 b) Write down the name of two books written by Plato. 

 েটা রিচত  ে র নাম লখ।       

 c) What forms of government were categorised by Aristotle as ‘Perverted’?  

  কান কান ধরেনর শাসনব ব ােক অ াির টল ‘িবকৃত’ বেল উে খ কেরেছন? 

  d) What did Plato mean by justice?   

  ন ায় বলেত েটা কী বুিঝেয়েছন?    



    e) What was the significance of the ‘Twelve Tables’ in Roman political thought? 

  রামান রা িচ ায় ‘ াদশ তািলকা’র তাৎপয  কী িছল?           

    f) What is meant by the theory of ‘Two Swords’? 

   ‘ ই তরবারীর’- ত  বলেত কী বাঝায়? 

    g) Write down the name of two books written by St. Augustine. 

    স  অগা াইন রিচত  ে র নাম লখ । 

    h) Which classes constitute guardian class in Plato’s political thought?  

  েটার রা িচ ায় কান কান ণীর ারা অিভভাবক ণী গ ত হয়?        

                     

 

   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 short note on Roman Law.  

রামান আইেনর ধারনা স েক এক  সংি  কা িলখ। 

b) Point out the reasons for conflict between the church and the state in medieval Europe. 

মধ যুেগর ইউেরােপ চাচ ও রাে র মেধ  িবেরােধর কারন িলেক িচি ত কর।  

c) Write a short note on Aristotle’s theory of the origin of the state.  

রাে র উৎপি  িবষেয় অ াির টেলর ত র ওপর এক  সংি  কা িলখ। 

d) Discuss, in brief, the general features of Sophist political philosophy.   

সািফ  রা দশেনর সাধারন বিশ িল সংে েপ আেলাচনা কর।  

e) Write, in brief, St. Augustine’s concept of the state.   

স  অগা াইেনর রা  স িকত ধারনার সংি  িববরন দাও।  

f) Briefly discuss the major charactersstics of the Greek City State.  

ীক নগররাে র মুখ  বিশ িল সংে েপ লখ।  

 

 



3. Answer any one of the following questions:     10x1= 10 

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

                           

a) Give an account of the crisis of the Greek city states that led Plato and Aristotle to develop 
their political ideas.  

ীক নগররা িলর য সকল সংকট েটা ও অ াির টলেক তাঁেদর রাজৈনিতক ধারনা গঠন করেত সাহায  কেরিছল স িলর িববরন 

দাও।  

b) Critically discuss the features of Roman political thought with special reference to the idea 
of citizenship.  

 নাগিরকতা িবষেয় িবেশষ উে খ সহ রামান রা িচ ার বিশ িল সমােলাচনা সহকাের আেলাচনা কর।  
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