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1. What is the core value of liberalism? 

 উদারপন্থার মূল মূলয কী? 

2. What is the meaning of the term laissez- faire ? 

 লাসেজ-ফাযার শব্দটির অর্থ কী? 

3. What , for Locke, is the most important right of the individual ? 

 লসকর জন্য ককান্টি ব্যক্তির েব্সেসয গুরুত্বপূর্থ অক্তিকার? 

4. Who is the author of the book "On liberty" ? 
 "On liberty" ব্ইটির রেক্তযতা কক? 

5. Who is regarded as a transitional thinker in the history of evolution of liberal theory ? 

 উদার তসের ক্তব্ব্তথ সন্র ইক্ততহাসে ক্রাক্তিকামী ক্তেিাক্তব্দ ক্তহোসব্ কাসক ক্তব্সব্েন্া করা হয? 

6. Who is the author of the book "the road to serfdom" ? 
 "the road to serfdom"ব্ইটির রেক্তযতা কক? 

7. Which method of investigation does Rawls apply to solve the problem of justice ? 

 ন্যায েমেযা েমািাসন্র জন্য করালে তদসির ককান্ পদ্ধক্তত প্রসযাগ কসরন্? 

8. To which principle does rawls give priority in his theory of justice ? 

 রলে তার ন্যাযক্তব্দযার তসে ককান্ ন্ীক্ততসত অগ্রাক্তিকার ক্তদসযসেন্? 

9. What, for Nozick, is the most important issue centering around the problem of justice ? 

 কন্াক্তজসকর কাসে  ন্যাযেমেযাটিসক ককন্দ্র কসর েব্সেসয গুরুত্বপূর্থ ক্তব্ষযটি কী? 

10. When did communitarianism emerge as a distinct political philosophy ? 

 ককৌমব্াদ কখন্ একটি স্বতন্ত্র রাজনন্ক্ততক দশথন্ ক্তহোসব্ আক্তব্রূ্থ ত হসযক্তেল? 

11. What does Robert Putnam mean by social capital ? 

 রব্ার্থ  পুতন্াম োমাক্তজক মুলিন্ ব্লসত ক্তক ব্ুক্তিসযসেন্ ? 

12. What is the main argument of the communitariasm against liberalism ? 

 উদারপন্থার ক্তব্রুসদ্ধ ককৌমব্াদএর মূল যকু্তি কী? 

13. With which political theory is cipher model of the state associated ? 

 ককান্ রাজনন্ক্ততক তসের োসর্ রাসের োইফার মসেল যিু? 

14. Who coined the term polyarchy ? 
 polyarchy শব্দটি কক রেন্া কসরক্তেসলন্? 

15. Who introduced the concept of consociational democracy first ? 

 েক্তিক্তলত গর্তসন্ত্রর িারর্াটি েব্ার আসগ োলু কসরন্? 

16. What is the essence of consociational democracy ? 

 কযৌর্ গর্তসন্ত্রর মমথার্থ কী? 

17. Who is the originator of the concept of "Iron law of oligarchy" ? 
 "Iron law of oligarchy"িারর্ার প্রব্তথ ক কক? 

18. Who is the author of the statement "The history of man is the continuous replacement of 
elite: as one ascends, another declines" ? 

 "মান্ুসষর ইক্ততহাে হল এক্তলর্সদর অক্তব্ক্তিন্ন প্রক্ততস্থাপসন্র ইক্ততহাে,: একজন্এর আসরাহন্ , অসন্যর 
পতন্ " এই ক্তব্ব্ৃক্ততটির কলখক কক? 

19. Who introduced the principale of "Mirror Representation" ? 
 "ক্তমরর প্রক্ততক্তন্ক্তিত্ব" ন্ীক্ততটি প্রব্ক্ততথ ত কসরন্ ?  



20. Who is the author of the book "The Dynamics of Democratic Exclusion" ? 

 োযন্াক্তমক্স অফ কেসমাক্রযাটিক এক্সকু্লশন্ ব্ইটির রেক্তযতা কক? 

21. How does Gramsci define hegemony ? 

 গ্রামক্তে আক্তিপসতযর েংজ্ঞা কীর্াসব্ ক্তদসযসেন্? 

22. What according to Gramsci is passive revolution ? 

 গ্রামক্তের মসত পযাক্তের্ ক্তব্প্লব্ কী? 

23. What does Althusser mean by ideological state apparatus ? 

 আদক্তশথক রাষ্ট্র যন্ত্র দ্বারা অযালর্ুোর কী কব্ািাসত কেসযসেন্ ? 

24. What is meant by structural determinism ? 

 কাঠাসমাগত েংকল্পব্াদ ব্লসত কী কব্ািায? 

25. Who is the author of the statement "enlightenment is an unfinished project" ? 
 "আসলাক্তকতকরর্ একটি অেম্পূর্থ প্রকল্প" উক্তিটির রেক্তযতা কক? 

26. What according to, Aijaj Ahmed, is the main limitation of  Edward said ? 

 ককান্টি  আইজাজ আহসমদএর মসত এেওযােথ  কেে-এর প্রিান্ েীমাব্দ্ধতা ? 

27. Who is the chief exponent of radical feminism ? 

 র যাক্তেকযাল কফক্তমক্তন্জসমর প্রিান্ উদ্গাতা কক ? 

28. Which version of ecologism is associated with the proposition that there is an intrinsic link 
between women and nature ? 

 ব্াস্তুতসন্ত্রর এর ককান্ েূত্র অন্ুোসর ন্ারী এব্ং প্রকৃক্ততরমসিয একটি অিক্তন্থক্তহত কযাগেতূ্র রসযসে এই 
প্রস্তাসব্র োসর্ েম্পক্তকথ ত  

29. Which political tradition claim that personal is the political ? 

 ককান্ রাজনন্ক্ততক ঐক্ততহযটি দাক্তব্ কসর কয ব্যক্তিগতই রাজনন্ক্ততক ? 

30. What does Gramsci mean by "war of position" ? 

 গ্রামক্তে "war of position" ব্লসত কী কব্ািায? 

 


