
Question Bank for PG Course 

Political Science 
তৃতীয় পত্র (Paper-III NEW)  

Issues in Political Thought : PGPS-III NEW 

1. Who said, 'civil society is an index of the level of change from feudalism to capitalism'? 

 কে বলেছিলেন,'পুরসমাজ হে সামন্ততন্ত্র কেলে পুুঁছজবালে উত্তরলের ফলে কে পছরবতত ন ঘলে কসই 
পছরবতত লনর স্তলরর এেটি সূচে'? 

2. Who saw civil society as a medium of dialouge with the state? 

 কে পুরসমাজলে রালের সলে আলোচনার এেটি মাধ্যম ছহসালব কেলেছিলেন ? 

3. Which is true about conservatism? 

 রক্ষেশীে মতবাে সম্পলেত  কোনটি সতয ? 

4. Who said, 'It is not man versus state, it is group versus state'? 

 কে বলেছিলেন, ' এটি মানুষ বনাম রাে নয়, এটি ক াষ্ঠী বনাম রাে '? 

5. Which is a feature of individualism? 

 বযাছিস্বাতন্ত্রবালের ববছশষ্ট কোনটি ? 

6. Who said, 'although the influence of religion has definitely declined, religion is certainly 
not on the verge of disappearing'? 

 কে বলেছিলেন, 'েছেও ধ্লমতর প্রভাব ছনছিত ভালব হ্রাস কপলয়লি তবু ধ্মত ছবেুছির ছেনারায় 
কপ ুঁিয়ছন'? 

7. Who is a critic of Nehruvian secularism? 

 কে কনহরুর ধ্মত ছনরলপক্ষতা নীছতর এেজন সমালোচে ? 

8. Who is the author of the book, 'Secularism and its discontents'? 
 'কসক্যযোছরজম এন্ড ইেস ছিসেলেেস ' বইটির কেেে কে ? 

9. Who talked about 'distributive justice'? 

 কে 'বণ্টনমূেে  নযায়ছবচালরর' েো বলেছিলেন ? 

10. Who is a neo-liberal proponent of justice? 

 কে নযায়ছবচালরর এেজন নয়া উোরনীছতবােী প্রবিা ? 

11. Who said, 'equality is a protean notion'? 

 কে বলেছিলেন, 'সমতার নীছত এেটি পছরবতত নশীে ধ্ারো'? 

12. Who said, ' Over himself, over his body and mind individual is supreme'? 

 কে বলেছিলেন, ' ছনলজর ওপর , ছনলজর শরীর ও মলনর ওপর বযছিই সলবতসবতা '?  

13. Which is not related to neo-liberal concept of equality? 

 সমতা সম্পলেত  নয়া উোরনীছতবােী ধ্ারোর সলে কোনটি সম্পছেত ত নয় ?  

14. Who has classified liberty as negative liberty and positive liberty? 

 কে স্বাধ্ীনতালে কনছতবাচে ও ইছতবাচে এই েইু ভাল  ভা   েলরলিন? 

15. Which is not true about human rights? 

 মানবাছধ্োর সম্পলেত  কোনটি সতয নয় ? 

16. In which country was neo-consevatism born as a political movement? 

 কোন কেলশ নয়া রাক্ষনশীেতাবাে এেটি রাজননছতে আলদােন ছহসালব জন্ম ছনলয়ছিে ? 

17. Whose name is associated with various models of democracy? 

  েতলন্ত্রর ছবছভন্ন মলিলের সলে োর নাম েুি? 

18. Who has spoken about three waves of democracy? 

 কে  েতাছন্ত্রেরলের ছতনটি তরলের েো বলেলিন ? 



19. Whose name is associated with the concept of 'minimal state'? 
 'েঘু রালে' র ধ্ারোর সলে োর নাম েুি ? 

20. With which Rabindranath Tagore is associated? 

 রবীন্দ্রনাে ঠাক্যর কোনটির সলে েুি ? 

21. Which is not an intellectual source of fascism? 

 কোনটি ফযাছসবালের কব ছিে উৎস নয় ? 

22. Who said, 'fascism is not a mere economic phenomenon, it is undoubtedly an ideology 
whose reality is undeniable'? 

 কে বলেছিলেন, 'ফযাছসবাে শুধ্মুাত্র অেতননছতে ছবষয় নয়,এটি ছনিঃসলদলহ এেটি মতােশত োর 
বাস্তবতা অনস্বীোেত '? 

23. What is not true about socialism? 

 সমাজতন্ত্র সম্পলেত  কোনটি সতয নয়? 

24. In which country guild socialism originated? 

 কোন কেলশ ছ ল্ড সমাজতলন্ত্রর আছবভত াব ঘলেছিে  ? 

25. What is true about anarchism? 

 বনরাজযবাে সম্পলেত  কোনটি সতয ? 

26. Who founded anarchism as a political ideology? 

 কে বনরাজযবােলে এেটি রাজননছতে মতােশত ছহসালব প্রছতছষ্ঠত েলরছিলেন ? 

27. Who is the author of the book, 'The anatomy of Revolution'? 

 ছে এনােছম অফ করলভােুশন 'গ্রন্থটি োর কেো? 

28. Which is the basic principle of equality in a communist society? 

 সামযবােী সমালজ সমতার মূে নীছত কোনটি ? 

29. Which is not a feature of totalitarianism? 

 কোনটি সবতছনয়ন্ত্রেবালের ববছশষ্ট নয় ? 

30. When did totalitarianism emerge? 

 সবতছনয়ন্ত্রেবালের আছবভত াব েেন হলয়ছিে  ? 

 


