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M.A PART –I 

THE UNIVERSITY OF BURDWAN 

                               Centre for Distance and Online Education 

                                   Internal Assessment (Exam -2021)  

                                                   Political Science 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

TOTAL MARKS : 40 

 5 × 8 = 40 

                                                        Paper – I 

 

First half 
 

Answer any one question from the following: 

 

1. Write a brief note on Bankim's theory of Equality? 

             ১. বঙ্কিমের সােয তত্ত্ব টির উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা লেখ? 
 

 

2. Identify two features of Nehru's idea of Socialism? 

২. লেমেরুর সোজতন্ত্র ধারণার দুটি ববক্ষিষ্ট্য ক্ষিক্ষিত কর? 

     

Second half 
 

Answer any one question from the following: 

 

1. How does Hegel define freedom? 

১. লেমেে স্বাধীেতামক ক্ষকভামব সংজ্ঞাক্ষ়িত কমরমেে? 

 

2.  Define Justice, after Plato. 

              ২. লেমিা লক অেুসরণ কমর 'েযা়ি' এর সংজ্ঞা দাও? 
 

                        PAPER: - II 

 

First half 

 

Answer any one question from the following: 

 

1. How does liberty quarrel with itself? 

১. স্বাধীেতা ক্ষকভামব ক্ষেমজর সমে সংঘামত জক্ষ়িম়ি পম়ি? 

 

 

2. What did Rawls mean by 'original Position's'? 

২. রেস 'প্রারক্ষিক অবস্থা' অমথ ে ক্ষক বুঙ্কিম়িমেে? 
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                                   Second half 

 

Answer any one question from the following: 

 

1. What is meant by the 'Relative Autonomy' of the state? 

১. রামের আমপক্ষিক স্বাতন্ত্র বেমত কী লবািা়ি? 

 

 

2. Define Nation, following Stalin. 

               ২.  স্তাক্ষেেমক অেুসরণ কমর জাক্ষতর সংজ্ঞা দাও?    

 

 

Paper – III 

 

First half 
 

Answer any one question from the following: 

 

1. Briefly discuss the concept of Modernization? 

১. আধুক্ষেকতার ধারণাটি সংমিমপ আমোিো কর? 

 
 

2. Identify the components of comparative politics? 

      ২. তুেোেূেক রাজেীক্ষতর উপাদাে গুক্ষে ক্ষিক্ষিত কর? 

 

 

Second half 

 

Answer any one question from the following: 

 

1. Identify two major challenges of democratization in Bhutan. 

      ১ ভুিামের েণতমন্ত্রর দুটি প্রধাে প্রক্ষতবন্ধকতা ক্ষিক্ষিত কর? 

 

 
2. Mention two reasons for the fall of LTTE in Sri Lanka. 

২. শ্রীেংকার এে.টি.টি.ই - এর পতমের দুটি কারণ উমেখ কর? 
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Paper-IV 

 

First Half 

 

Answer any one question from the following: 

 

1. What were the Provisions of the Gandhi - Irwin pact? 

                 ১. োন্ধী আরউইে িুঙ্কির িতেগুক্ষে ক্ষক ক্ষেে? 
 

 

2. Briefly describe indigo Planters rebellion. 

      ২. েীেিাষীমদর ক্ষবমরাে সংমিমপ আমোিো কর? 

 

 
Second half 

 

Answer any one question from the following: 

 

1. Identify any one major environmental hazard in India. 

      ১. ভারমতর লেমকামো একটি পক্ষরমবিেত ক্ষবপমদর সিাবো আমোিো কর? 

 

 
2. What are the major weaknesses of the coalition politics in India? 

            ২.ভারমতর লজাি-রাজেীক্ষতর প্রধাে দুব েেতা গুক্ষে ক্ষক ক্ষক? 
 


