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(Indian Political Thought) 
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The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words 

 as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 
 

1. Answer any six of the following questions:     5X6 = 30 

    নিম্নলনিত যেক োকিো ছয়টি প্রকের উত্তর দোওঃ  

 

a) Briefly write the main features of ancient Indian Political Thought. 

   প্রাচীন ভারশ্নের রাষ্ট্রক্ষচন্তার মূি ববক্ষশষ্টগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ লিশ্নখ্া।  

 

b) Write a short note on Kautilya’s ‘Dandaniti’. 

   লকৌটিশ্নিযর ‘দন্ডনীক্ষে’ উপর সংক্ষিপ্ত টিকা লিশ্নখ্া। 

 

c) Point out any two roles of Rammohan Roy as a social reformer. 

   সমাে সংস্কারক ক্ষহশ্নসশ্নব রামশ্নমাহন রাশ্নয়র লযশ্নকাশ্ননা দুটি ভূক্ষমকা লিশ্নখ্া।  

 

d) Write a short note on Ambedkar’s concept of social justice. 

    আশ্নেদকশ্নরর সামাজেক নযাশ্নয়র উপর সংক্ষিপ্ত টিকা লিশ্নখ্া। 

 

e) How did Rabindranath Tagore criticize the idea of nationalism? 

   রবীন্দ্রনার্থ ঠাকুর কীভাশ্নব োেীয়োবাদশ্নক সমাশ্নিাচনা কশ্নরন?  

 

f) Analyze briefly Gandhi’s concept of trusteeship. 

   গান্ধীজের অক্ষিবযাবস্থা সংশ্নিশ্নপ পয োশ্নিাচনা কশ্নরা।  

 

g) Write, in brief, the role of Ambedkar as a protector of the Dalit right in India. 

   সংশ্নিশ্নপ ভারশ্নে দক্ষিেশ্নদর অক্ষিকার রিক ক্ষহশ্নসশ্নব আশ্নেদকশ্নরর ভূক্ষমকা লিশ্নখ্া। 

 

h) Write a short note on Gandhi’s Satygraha. 

   গান্ধীজের সেযাগ্রহ েশ্নের উপর সংক্ষিপ্ত টিকা লিশ্নখ্া।  

 

 

 

 



 

 

2. Answer any three of the following questions:     10X3 = 30 

    নিম্নলনিত যেক োকিো নতিটি প্রকের উত্তর দোওঃ 

 

a) Discuss the main features of medieval Muslim Political Thought in India. 

    ভারশ্নে মিযযুশ্নগর মুসক্ষিম রাষ্ট্রক্ষচন্তার মূি ববক্ষশষ্টগুক্ষি আশ্নিাচনা কশ্নরা।  

 

b) Write a critical note on Kautilya’s concept of Saptanga theory of the State. 

     লকৌটিশ্নিযর সপ্তাঙ্গ েশ্নের উপর সমাশ্নিাচনামূিক িীকা লিশ্নখ্া।  

 

c) Write a note on Bankim’s idea of nationalism.  

     বজিমচশ্নন্দ্রর োেীয়োবাদ িারণার উপর একটি িীকা লিশ্নখ্া।  

 

d) Analyze the nature of the nationalist thought of Swami Vivekananda. 

    স্বামী ক্ষবশ্নবকানশ্নের োেীয়োবাদী ক্ষচন্তা ক্ষবশ্নেষণ কশ্নরা।  

 

e) Analyze the contribution of Rammohan Roy as a modern thinker. 

    একেন আিুক্ষনক ক্ষচন্তাবীদ ক্ষহশ্নসশ্নব রামশ্নমাহশ্ননর অবদান পয োশ্নিাচনা কশ্নরা।  


