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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours Part-III Examination, 2020

POLITICAL SCIENCE
PAPER-PLSA-VII
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
pািnক সীমার মধয্s সংখয্ািট পূণর্মান িনেদর্শ কের।
পরীkাথর্ীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধয্
উtর কিরেব।

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates should answer in their own words
and adhere to the word limit as practicable.

1.

1×5 = 5

Choose the correct alternatives from the following:

িনmিলিখত p gিল েথেক সিঠক িবকlিট েবেছ িনেয় েলেখাঃ
(a) How many elements are there in Kautilya’s concept of state?
(i) 10
(ii) 11
(iii) 7
(iv) 8

েকৗিটেলয্র রাে র ধারণায় কিট উপাদান রেয়েছ ?
(i) ১০
(ii) ১১
(iii) ৭
(b) Atmiya Sabha was formed by
(i) Raja Rammohan Roy
(iii) Keshav Chandra Sen

আtীয় সভার pিত াতা হেলন
(i) রাজা রামেমাহন রায়
(iii) েকশবচnd েসন

(iv) ৮

(ii) Debendranath Tagore
(iv) Iswar Chandra Vidyasagar
(ii) েদেবndনাথ ঠাkর
(iv) ঈ রচnd িবদয্াসাগর

(c) Who is the propagator of Passive resistance?
(i) Gandhi
(ii) Aurobindo
(iii) Rabindranath Tagore
(iv) Tolstoy

পেরাk pিতেরােধর ধারণািটর pবkা িছেলন
(i) গাnী
(iii) রবীndনাথ ঠাkর

(ii) অরিবn
(iv) টলsয়

(d) The practice of ‘Sati’ was banned in the year
(i) 1826
(ii) 1828
(iii) 1829

‘সতী’ pথা িনিষd হয় েকান সােল ?
(ii) ১৮২৮
(i) ১৮২৬
(e) Vedanta College was established by
(i) Rammohan Roy
(iii) Debendranath Tagore

েবদাn কেলজ pিত া কেরন
(i) রামেমাহন রায়
(iii) েদেবndনাথ ঠাkর
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(iii) ১৮২৯

(iv) 1830
(iv) ১৮৩০

(ii) Iswar Chandra Vidyasagar
(iv) Swami Dayananda
(ii) ঈ রচnd িবদয্াসাগর
(iv) sামী দয়ানn
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2.

Answer any five questions from the following within 50 words each:

িনmিলিখত p gিল েথেক েয-েকােনা পাঁচিট pে র উtর pিতিট ৫০িট শেbর মেধয্ েলেখাঃ
(a) Describe the divine origin of state as envisioned in Shantiparva.

শািnপেবর্ কিlত ঐ িরক রাে র ধারণািট বণর্না কেরা।
(b) Write a brief note on Manusmriti.

মনুsৃিতর উপর একিট সংিkp টীকা েলেখা।
(c) Mention two duties of a Muslim ruler.

মুসলমান শাসেকর dিট কতর্বয্ উেlখ কেরা।
(d) What do you mean by colonial modernity?

ঔপিনেবিশক আধুিনকতা বলেত িক েবােঝা ?
(e) Explain briefly Rammohan’s idea of freedom of expression.

রামেমাহেনর বাক্-sাধীনতার ধারণািটর একিট সংিkp বয্াখয্া দাও।
(f) What are the two books that explained Drain Theory?

েকান dিট gn সmদ িনগর্মণ তেttর বয্াখয্া কেরেছ ?
(g) Give a brief outline of Savarkar’s idea of Hindutva.

সাভারকােরর িহnুt ধারণািটর একিট সংিkp rপেরখা দাও।
(h) Explain briefly Gandhi’s concept of Satyagraha.

গাnীর সতয্াgেহর ধারণািট সংেkেপ বয্াখয্া কেরা।
(i) Briefly discuss Jaya Prakash Narayan’s idea at Total Revolution.

জয়pকাশ নারায়েণর সামিgক িবpেবর ধারণািটর একিট সংিkp বয্াখয্া দাও।
(j) Give a brief outline at Iqbal’s concept of Pakistan.

ইকবােলর পািকsােনর ধারণািটর একিট সংিkp rপেরখা দাও।
(k) Write in brief Ambedkar’s concept of social justice.

আেmদকােরর সামািজক নয্ােয়র ধারণািট সংেkেপ েলেখা।
(l) Briefly discuss the concept of community of Gandhi.

গাnীর সmpদােয়র ধারণািটর সংিkp আেলাচনা কেরা।
(m) Explain the concept of passive resistance.

িনিkয় pিতেরােধর ধারণািট বয্াখয্া কেরা।
(n) What do you mean by renaissance?

েরেনসাঁস বলেত িক েবােঝা ?
(o) What is Radical Humanism?

ৈবpিবক মানবতাবাদ িক ?
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3.

Answer any three questions taking from Unit-I to Unit-V 100 words each:

5×3 = 15

ইউিনট ১ েথেক ইউিনট ৫ এর মেধয্ েয-েকােনা িতনিট pে র উtর ১০০ শেbর মেধয্ েলেখাঃ
Unit-I / ইউিনট-১
(a) Write a note on Kautilya’s Dandaniti.

েকৗিটেলয্র দ নীিতর উপর একিট টীকা েলেখা।
(b) Discuss the elements of social justice as found in medieval Islamic thought.

মধয্যুগীয় ইসলািমক িচnায় সামািজক নয্ােয়র উপাদানgিল আেলাচনা কেরা।
Unit-II / ইউিনট-২
(c) Discuss the features of Bengal Renaissance.

বাংলার নবজাগরেণর ৈবিশ য্gিল আেলাচনা কেরা।
(d) Make an assessment of the social reformist ideas of Raja Rammohan Roy.

রাজা রামেমাহন রায় এর সমাজ সংsারমুখী ধারণাgিলর মূলয্ায়ন কেরা।
Unit-III / ইউিনট-৩
(e) Explain Gandhi’s concept of Truth.

গাnীর সেতয্র ধারণািট বয্াখয্া কেরা।
(f) Discuss Tagore’s concept of community.

রবীndনাথ ঠাkেরর সmpদােয়র ধারণািট আেলাচনা কেরা।
Unit-IV / ইউিনট-৪
(g) Explain Ambedkar’s view on caste.

জাতপাত সmেকর্ আেmদকােরর ধারণািট আেলাচনা কেরা।
(h) Mention the basic features of Samyavada as conceptualized by Subhas Chandra
Bose.

সুভাষচnd েবােসর সাময্বােদর ৈবিশ য্gিল উেlখ কেরা।
Unit-V / ইউিনট-৫
(i) Discuss the political view of Shyamaprasad Mukherjee.

শয্ামাpসাদ মুখাজর্ীর রাজৈনিতক দৃি ভ ীিট আেলাচনা কেরা।
(j) Write a note on communalism in British India.

িbিটশ ভারেত সাmpদািয়কতাবােদর উপর একিট টীকা েলেখা।
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Answer any two questions taking from Unit-1 to Unit-V within 300-350 words 10×2 = 20
each:

4.

ইউিনট ১ েথেক ইউিনট ৫ এর মেধয্ েয-েকােনা dিট pে র উtর েলেখাঃ (pিতিট ৩০০-৩৫০ শেbর
মেধয্)
Unit-I / ইউিনট-১
(a) Discuss Kautilya’s Saptanga theory of state.

েকৗিটেলয্র রা সmিকর্ত সpা তttিট আেলাচনা কেরা।
(b) Discuss the concept of legitimacy as observed in Medieval period.

মধয্যুেগ pচিলত ৈবধতার ধারণািট আেলাচনা কেরা।
Unit-II / ইউিনট-২
(c) Evaluate the role of Rammohan Roy as pioneer of Indian liberalism.

ভারতীয় উদারনীিতবােদর পিথkৎ িহসােব রামেমাহন রােয়র িমকার মূলয্ায়ন কেরা।
(d) Explain the liberal ideas of Dadabhai Naoroji.

দাদাভাই নওেরািজর উদারৈনিতক ধারণাসমূহ বয্াখয্া কেরা।
Unit-III / ইউিনট-৩
(e) Analyse Bankim Chandra’s view on nationalism.

বি মচেndর জাতীয়তাবাদ সmিকর্ত দৃি ভ ী িবে ষণ কেরা।
(f) Evaluate Gandhi’s concept of Ahimsa.

গাnীর অিহংসার ধারণািটর মূলয্ায়ন কেরা।
Unit-IV / ইউিনট-৪
(g) Write an essay M.N. Roy’s political ideas.

এম. এন. রােয়র রাজৈনিতক ধারণার উপর একিট িনবn েলেখা।
(h) Make an estimate of Jyotirao Phule’s fight against untouchability.

অsৃশয্তার িবrেd েজয্ািতরাও েলর অবদান আেলাচনা কেরা।
Unit-V / ইউিনট-৫
(i) Discuss M.S Golwalkar’s idea of a Hindu nation.

এম. এস. েগালওয়ালকােরর িহnু জািতর ধারণািট আেলাচনা কেরা।
(j) Analyse the contribution of Jinnah to the development of Two-nation theory.

িdজািত তেttর িবকােশ িজnার অবদান আেলাচনা কেরা।
——×——
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