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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাঁচ  ে র উ র দাও।                                                         

 

a) Point out two differences between normative approach and behavioural approach in the 

discussion of political theory. 

রা তে র আেলাচনায় সনাতনী ি ভি  ও আচরণবাদী ি ভি র মেধ  েটা পাথক  িনেদশ কর ।  

b) What do you mean by Participatory Democracy? 

অংশ হণকারী গণত  বলেত িক বাঝ ?  

c) What is meant by Feminism? 

নারীবাদ বলেত িক বাঝায় ? 

d) Name any two proponents of post Behaviouralism. 

আচরণবােদা র িব েবর ’জন ব ার নাম লখ ।  

e) Who wrote the book ‘The second Sex’ and in which year it was published? 

‘The Second Sex’  ক লেখন এবং কত সােল এ  কািশত হয় ?  

f)  Write any two characteristics of Behaviouralism. 

আচরনবােদর য কান  বিশ  লখ ।  



g) Who wrote the book ‘Human Nature in Politics’ and in which year it was published?  

‘Human Nature in Politics’  কার লখা এবং কত সােল এ  কািশত হয় ?  

h) What is meant by deliberative democracy? 

িস া মূলক গণত  বলেত িক বাঝায় ?  

 

 

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার  ে র উ র দাও । 

 

a) Briefly discuss the normative approach to the study of political science.  

রা িব ান অধ য়েন নীিতমানবাচক ি ভি  সংে েপ আেলাচনা কর । 

b) Write a short note on Substantive Democracy. 

বা ব গণতে র উপর সংি  এক  কা লখ ।  

c) Discuss, in brief, the resurgence of political theory. 

রাজৈনিতক তে র পুন ােনর ওপর সংি  আেলাচনা কর । 

d) Write a short note on the different stages of feminist movement. 

নারীবাদী আে ালেনর িবিভ  ধারা িলর ওপর সংি  কা লখ ।  

e) Write, in brief, the post–behavioural movement. 

আচরনবােদা র িব ব স েক সংে েপ লখ । 

f) Discuss, in brief, the representative democracy. 

িতিনিধ মূলক গনত  স েক সংে েপ আেলাচনা কর ।  

  

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক  ে র উ র দাও ।   

a) Describe, in details, the causes behind the decline of political theory. 

রাজৈনিতক তে র  ােসর কারণ িল িব ািরতভােব আেলাচনা কর ।  

b) Discuss the origin and development of the ideal of democracy.  

আদশ িহেসেব গণত - এর উৎপি  ও মিবকাশ স েক আেলাচনা কর ।  
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