
 

B.A. 2nd Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS) 

Subject – Political Science 

Paper – CC - 3 

(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 own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তসহ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। পরীক্ষার্থীদের যর্থাসম্ভব নিদের ভাষায় উত্তর নেদে হদব। 

1.  Answer any Ten questions of the following:                                  2 x10  = 20 

       িীদের যয য াি েশটি প্রদের উত্তর োও :                                                             

a) Mention any two basic features of ancient Indian political thought. 

 

প্রােীি ভারদের রােনিনে  নেন্তার যয য াি েুটি য ৌল বৈক্ষশষ্ট্যগুনল উদেখ  র। 

 

b) Write any two elements of the Kautilya’s theory of ‘Saptanga’. 

 

য ৌটিলযর ‘সপ্তাঙ্গ’ েত্ত্বটির যয য াি েুটি  উপাোি যলখ।  

 

c) Mention any two contributions made by Rammohan Ray as the pioneer of modern India.  

 

আধুনি  ভারদের পনর্থ ৃৎ নহসাদব রা দ াহি রাদয়র যয য াি েুটি অবোি উদেখ  র। 

 

d) What, according to Bankim Chandra Chattopadhyay, is the primary  force for national unification 

in India?. 

 

বঙ্কি েন্দ্র েদটাপাধযাদয়র  দে ভারদের োনেগে ঐ য সাধদির শঙ্কিগুনলর  দধয য ািটি 

প্রার্থন   ? 

 

e) What did, Swami Vivekananda mean by ‘Man-Making’?   

. 

স্বামী ক্ষৈর্ৈকানন্দ ‘ ািুষ তেরী’ বলদে  ী বঙু্কিদয় নিদলি ? 

 

f) Name two weekly papers edited by Gandhi।  

 

গান্ধীর সম্পানেে েুটি সাপ্তানহ  পঙ্কি ার িা  যলখ । 

 

g) What was Rabindranath’s basic criticism against modern western state? 

 

আধুনি  পঙ্কি ী রাদের নবরুদে রবীন্দ্রিাদর্থর  ুখয স াদলােিা  ী নিল? 



 

h) Mention any two differences between Satyagrah’ and Passive Resistance. 

 

সেযাগ্রহ ও নিঙ্কিয় প্রনেদরাদধর প্রধাি েুটি পার্থ থ য উদেখ  র। 

 

i) Mention two reasons why Ambedkar perceived casteism as an injustice? 

     নহন্দধুদ থর োনেবযবস্থাদ  আদেে ার ‘অিযায়’ বদল গিয করার দুটি কারণ উর্েখ্ কর। 

j) What was more important to Rabindranath Tagore between state and society ? 

রাে ও স াদের  দধয রবীন্দ্রিাদর্থর  াদি য ািটি যবশী গুরুত্বপূর্ থ ? 

 

k) Mention any two proposals made by Ambedkar for the abolition of caste. 

 

োনেবযবস্থার নবলুনপ্তর েিয আদেে ার প্রস্তানবে যয য াি েুটি প্রস্তাব উদেখ  র। 

 

l) Point out any two sources of medieval Muslim political thought in India. 

 

 ধযযুগীয় ভারেীয়  ুসনল  রােনিনে  ভাবিার যয য াি দুটি উৎস উদেখ  র। 

 

m) Mention any two of  proposals  of Rammohan Roy for political reforms in India. 

             ভারেীয় রােনিনে  সংস্কাদর রা দ াহি রাদয়র যয য াি েুটি প্রস্তাব উদেখ  র। 

n) Name two books written by Bankim Chandra Chattopadhyay relating to nationalism. 

           জাতীয়তাৈাদ সংক্রান্ত ৈঙ্কিমচন্দ্র েদটাপাধযাদয়র েুটি গ্রন্থ উদেখ  র। 

      o) Name two books written by Swami Vivekananda. 

           স্বামী ক্ষৈর্ৈকানর্ন্দর লিখ্া দুটি ৈইর্য়র নাম উর্েখ্ কর। 

2) Answer any four questions of the following:                                  4 x 5 = 20 

নীচের যে য োন েোরটি প্রচের উত্তর দোও :                                              
 
a) Explain, in brief, Rammohan Ray’s perception on British Rule in India. 

 

সংদক্ষদপ ভারদে নিটিশ শাসি সম্পদ থ রা দ াহি রাদয়র উপলনি বযাখযা  র।  

 

b) Explain, in brief, Gandhi view on ‘Trusteeship’. 

 

‘অনি’ সম্পদ থ গান্ধীর বিবয সংদক্ষদপ বযাখযা  র। 

 

c) Give a brief account of Rabindranath Tagore's view on ‘State’. 

 

‘রাে’ সম্পদ থ রবীন্দ্রিার্থ ঠাকুর্রর েৃটিভঙ্গীটি সংর্ির্প লিখ্। 

 

d) Write a short note on the role of Bankim Chandra Chattopadhyay as the ‘Father of Indian 

Nationalism’. 



ভারেীয় োেীয়োবাদের েি  রূদপ বঙ্কি েন্দ্র চর্টাপাধ্যার্য়র ভূন  ার সংনক্ষপ্ত  ূলযায়ি 

 র । 

 

e) Discuss, in brief, the concept of social justice according to Ambedkar. 

 

আদেে ারদ  অিুসরি  দর সা াঙ্কে  িযাদয়র  ধারর্াটি সংদক্ষদপ বযাখযা  র। 

 

f) Mention the main features of ‘dandaniti’ as propagated by Kautilya. 

 

য ৌটিলয প্রবনেথে ‘েন্ডিীনের’  ূল তবনশিযগুনল উদেখ  র । 

 

3. Answer any two questions of the following:                          2 x 10 = 20 

নীচের যে য োন দটুি প্রচের উত্তর দোও :।                                                   
     
a) Discuss the main features of Medieval Muslim Political Thought in India.  

             ভারদের  ধযযুগীয়  ুসনল  রােনেন্তার  ূল তবনশিযগুনল আদলােিা  র।                    

b) Analyse the nature of the nationalist thought of Swami Vivekananda.  

স্বা ী নবদব ািদন্দর োেীয়োবােী নেন্তার স্বরূপটি নবদেষর্  র।  

c) Explain why Rabindranath Tagore criticised the idea of nationalism.                                                                                                                         

রবীন্দ্রিার্থ লকন োেীয়োবাদের ধারিাটি  স াদলােিা  দরনিদলি তা বযাখযা  র। 

d) Estimate the role of Rammohan Roy as the inaugurator of modernty in India.      

ভারর্ত আধু্ক্ষনকতার প্রৈতণক নহসাদব রা দ াহি রাদয়র ভূন  ার পয থাদলােিা  র। 


