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1. Answer any TWO of the following questions:                                            2 X 2= 4 

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান দু ট ে র উ র দাওঃ 

  a) What do you mean by ‘political development’? 

 ‘রাজনীিতক উ য়ন’ বলেত তিম িক বাঝ ? 

b) Who wrote the book “The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in 

Five Nations” and in which year it was first published? 

কান লখক য় “The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five 

Nations” ট িলেখেছন এবং কান বছর এ ট থম কািশত হয়? 

     c) Define the term ‘socialization’. 

 ‘সামা জকীকরণ ’- এর সং া দাও। 

 d) Define ‘political culture’. 

 ‘রাজনীিতক সং ৃ িত ’- র সং া দাও। 

e) Define ‘modernization’.   

 ‘আধুিনকীকরণ’- এর সং া দাও । 



 

 

f) Point out two important features of modernization. 

আধুিনকীকরেনর দু ট পূণ বিশ  উে খ কর। 

 

 

2.  Answer any ONE of the following questions:                    5 X 1= 5 

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান এক ট ে র উ র দাওঃ                                           

 a) Discuss in brief, the importance of socialisation. 

সামা জকীকরেণর  সংে েপ আেলাচনা কর। 

b) Explain in brief, the relations between ‘political development’ and ‘political culture’. 

 ‘রাজনীিতক উ য়ন’ ও ‘রাজনীিতক সং ৃ িত ’-র মেধ কার স ক সংে েপ ব াখ া 

কর।   

c) How did Samuel P. Huntington explain ‘political development’? 

স ামুেয়ল িপ. হাি ংটন ‘রাজনীিতক উ য়ন ’- ক িকভােব ব াখ া কেরেছন? 

 

 

3.  Answer any ONE of the following questions:                                       9 X 1= 9 

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান এক ট ে র উ র দাওঃ 

      a)    Discuss the nature and scope of political sociology. 

রাজনীিতক সমাজতে র কৃিত ও পিরিধ আেলাচনা কর। 

b) Write a note on the various elements of political culture. 

রাজনীিতক সং ৃ িতর িবিভ  উপাদান েলা স েক ট কা লখ। 



 

 

 c) Critically analyse the problems of political development in the third world     

              countries.   

তৃতীয় িবে র রা েলােত রাজৈনিতক উ য়েনর সমস াসমূহ সমােলাচনাসহ       

িবে ষণ কর।    

 

---- 
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1. Answer any TWO of the following questions:                                        2 X 2= 4 

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান দু ট ে র উ র দাওঃ 

  a) Where and in which year the “United Nations Conference on the Human 

Environment” was held? 

কাথায় এবং কত সােল “রা সংেঘর মানিবক পিরেবশ সে লন” অনু ত হয়? 

b) Define human rights. 

মানবািধকােরর সং া দাও। 

  c) What is meant by three generations of human rights? 

মানবািধকােরর িতন জ  বলেত িক বাঝায়? 

d) What is cosmopolitanism? 

িব নাগিরকতা িক? 

e) Mention any two laws passed by the Indian Parliament to protect ecological 

system. 

পিরেবেশর ভারসাম  বজায় রাখেত ভারতীয় সংসদ ণীত য কান দু ট আইেনর 

উে খ কর। 



 

 

f) What is ‘political ecology’? 
‘রাজৈনিতক বা সং ান’ বলেত িক বাঝায়? 

 

 

2. Answer any ONE of the following questions:                   5 X 1= 5     

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান এক ট ে র উ র দাওঃ                                        

a) Write a short note on ‘Global Justice’. 

‘িব  ন ায়’ এর ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

b) What were the main agenda of ‘Rio de Janeiro Earth Summit’ (1992)? 

িরও িড জেনইেরা- ত অনু ত ‘বসু রা সে লন’- এর  (১৯৯২) মূল আেলাচ  

িবষয় িল  িক িক িছল?  

c) Write a short note on the basic principles of ‘cosmopolitanism’. 

‘িব নাগিরকতা’- র মূল নীিত িল স েক সংে েপ আেলাচনা কর। 

 

 

        3. Answer any ONE of the following questions:                                  9 X 1= 9 

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান এক ট ে র উ র দাওঃ 

a) Would you support intervention of one country in the domestic affairs of other 

countries on humanitarian ground? Argue in favour of your answer. 

 তিম িক মানবািধকােরর কারেণ, কান এক ট রাে র অন  রাে র অভ রীণ িবষেয় 
হ ে প করােক সমথন কর? তামার উ েরর সপে  যু  দাও। 

 
b) Analyse the concept of ‘social exclusion’. Do you think, that, this concept is more 

acceptable than other concepts to analyse the ‘inequality’? 

 



 

 

‘সামা জক িন াশন’- এর ধারণা ট ব াখ া কর। তিম িক মেন কর ‘অসাম ’ ক ব াখ া 

করার জন  অন ান  ধারণার চেয় ‘সামা জক িন াশন’ এর ধারণা ট অিধকতর 

হণেযাগ ? 

 
c) Elucidate the ‘Universal Declaration of Human Rights’ (1948). 

‘মানবািধকার সং া  িব জনীন ঘাষণাপ ’ (১৯৪৮)- ট িব ািরতভােব আেলাচনা 

কর। 

 

---- 

 


