
B.A. 5th Semester (General) Examination, 2020 (CBCS) 

Subject: Political Science 

Paper- GE-1  

 (Indian Political Thought)  

Time: 3 hrs              Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their words as far as practicable 
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদে শক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

  

1. Answer any six of the following questions:                                                              6x5=30 

    নিম্ননিনিত যেক োকিো ছয়টি প্রকের উত্তর দোওঃ  

 

a) Briefly discuss Gandhi’s views on trusteeship. 
  অক্ষি বযবস্থা সম্পশ্নকে  মহাত্মা গান্ধীর ধারণার উপর একটি সংক্ষিপ্ত আশ্নিাচনা কশ্নরা।  

 

b) Write a short note on Bankim Chandra Chattopadhyay’s concept on nationalism. 
  োেীয়োবাদ সংক্রান্ত বক্ষিমচন্দ্র চশ্নটাপাধযাশ্নয়র ক্ষচন্তার উপর একটি টীকা লিখ্।  

 

c) Write a short note on Kautilya’s concept of dandaniti. 
  লকৌটিিয প্রবক্ষেে ে দন্ডনীক্ষে েত্ত্বটির উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ্।  

 

d) How did Rabindranath Tagore view the state-society relationship? 
  রাষ্ট্র ও সমাশ্নের মশ্নধয সম্পকে টিশ্নক রবীন্দ্রনার্থ ঠাকুর ক্ষকভাশ্নব বযাখ্যা কশ্নরশ্নিন?  

 

e) Analyze Raja Rammohan Roy’s perception of colonial rule in India.  
  ভারশ্নে ঔপক্ষনশ্নবক্ষশক শাসন সম্পশ্নকে  রাো রামশ্নমাহন রাশ্নয়র দৃক্ষিভক্ষি ক্ষক ক্ষিি?  

 

f) Write a critical note on Swami Vivekananda’s concept of nationalism. 
  স্বামী ক্ষবশ্নবকানশ্নের োেীয়োবাশ্নদর ধারণাটির উপর একটি সমাশ্নিাচনামূিক ক্ষনবন্ধ লিখ্।  

 

 

g) Mention any three proposals presented by B.R. Ambedkar for the eradication of caste system 

in India. 
  ভারশ্নে োেবযবস্থার অবিুক্ষপ্তর েনয ক্ষব. আর. আশ্নেদকর দ্বারা গৃহীে লযশ্নকাশ্ননা ক্ষেনটি প্রস্তাব উশ্নেখ্ কশ্নরা।  

 

 

h) Why did Ambedkar regard caste system as unjust?  
  আশ্নেদকর োেবযবস্থাশ্নক লকন অনযায় বশ্নি মশ্নন করশ্নেন?  

 

2. Answer any three of the following questions:                                                       10x3=30 



    নিম্ননিনিনত যেক োকিো নতিটি প্রকের উত্তর দোওঃ  

  

a) Write a critical note on the Saptanga theory as expounded by Kautilya. 
  লকৌটিশ্নিযর সপ্তাি েত্ত্বটির উপর একটি সমাশ্নিাচনামূিক প্রবন্ধ রচনা কশ্নরা।  

 

b) Discuss the main features of ancient Indian political thought. 
  প্রাচীন ভারশ্নের রাষ্ট্রক্ষচন্তার মূি ববক্ষশিগুক্ষি আশ্নিাচনা কশ্নরা।   

 

c) Mention the important features of medieval Muslim political thought. 
  মধযযুশ্নগর মুসক্ষিম রাষ্ট্রক্ষচন্তার মূি ববক্ষশিগুক্ষি আশ্নিাচনা কশ্নরা।   

 

d) Discuss Ambedkar’s concept of social justice. 
  সামাক্ষেক নযায়ক্ষবচার সম্পশ্নকে  আশ্নেদকশ্নরর ধারণাটির আশ্নিাচনা কশ্নরা।  

 

e) Explain Mahatma Gandhi’s concept of satyagraha. 
  সেযাগ্রহ সম্পশ্নকে  মহাত্মা গান্ধীর ধারণাটির ক্ষবশ্নেষণ কশ্নরা।  

 

 

 


