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Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

 

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) What do you understand by Citizenship? 
নাগিরক  বলেত িক বাঝ?  

b) What is Jus Gentium?  
সাবজনীন আইন- এর ধারনা  িক ? 

c) What is globalization? 
িব ায়ন িক ? 

d) What do you mean by cosmopolitan citizenship? 
িব  নাগিরকতা বলেত তুিম িক বাঝ? 



e) What do you mean by national identity ? 
জাতীয় পিরিচিত বলেত তুিম িক বাঝ ?  

f) Who edited the book “Citizenship in Diverse Societies” and in which year it was 
published? 
“Citizenship in Diverse Societies”-  কারা স াদনা কেরেছন এবং কত সােল এ  কািশত হয়? 

            g) Point out two major challenges to attain Global Justice. 
িব  ন ায় অজেনর ে   মূল িতব কতা উে খ কর। 

            h) What is acquired citizenship ? 

অিজত নাগিরকে র ধারণা  িক ? 

 
 

 2. Answer any four of the following questions:     5x4=20 

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

 

a) Describe, in short, Aristotle’s views on the citizenship. 

নাগিরক  স েক অ াির টেলর ধারনা  সংে েপ আেলাচনা কর।  

b) Write a short note on multicultural citizenship. 

Multicultural citizenship- এর ওপর এক  সংি  কা লখ।  

c) Write a short note on semi-citizenship. 

আধা-নাগিরকে র ধারণা েক সংে েপ আেলাচনা কর।  

d) Explain, in brief, the views of T. H. Marshall on citizenship.  

নাগিরক  স েক T. H. Marshall- এর ধারণা  সংে েপ ব াখ া কর।  

            e) Write a short note on Jus Naturale. 

               াকৃিতক আইন স েক এক  সংি  কা লখ। 

            f) Write a short note on moral cosmopolitanism. 

               Moral cosmopolitanism– এর ওপর সংি  কা লখ। 

 

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

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



 
a) Critically analyze the classical concept of citizenship. 

নাগিরকে র পদী ধারনা  সমােলাচনাসহ ব াখ া কর।   

b) Examine the Feminist approach to the notion of citizenship. 

       নাগিরকতার ধারণা র নারীবাদী ি ভি  আেলাচনা কর। 
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