
1 
 

B. A. 3rd Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject-Political Science 

Paper-CC-1C/GE-3  

(Indian Political Thought) 

Time: 3 Hours                                                                                                  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 প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 
 

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

     নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যেধ্ োধ্িো ছয়টির উত্তর দোও: 

     a) Write a short note on Swami in Kautilya’s Theory of Saptanga. 

      ককৌটিিযর সপ্তাঙ্গ ের্ের অন্তর্ ণে ‘স্বামী’-র উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা কির্খ্া।  

     b) Discuss, in brief, the concept of Dandaniti as propounded by Kautilya. 

      ককৌটিিয উপস্থাক্ষপে দন্ডনীক্ষের ধারণাটি সংর্ির্প আর্িাচনা কর্রা । 

     c) Write a short note on Rammohun Roy’s perception of British Colonial Rule in India. 

      ভারর্ে ক্ষিটিশ শাসন সম্পর্কণ রামর্মাহন রার্য়র উপিক্ষির উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা 

কির্খ্া । 

     d) Mention the various Social Reforms initiated by Rammohun Roy in India. 

      ভারর্ে রামর্মাহন রায় প্রবক্ষেণে ক্ষবক্ষভন্ন সমাে সংস্কারগুক্ষি উর্েখ্ কর্রা। 

     e) Write a short note on Gandhiji’s Trusteeship. 

      র্ান্ধীেীর অক্ষিপক্ষরষর্দর উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা কির্খ্া । 

     f) Mention the major principles of Satyagraha. 

      সেযাগ্রর্হর মূিনীক্ষেগুক্ষি উর্েখ্ কর্রা । 

     g) What did Ambedkar understand by Social Justice? 
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       আর্েদকর সামাজেক নযায় বির্ে ক্ষক বুজির্য়ক্ষির্িন?  

      h) Mention five major characteristic features of Swami Vivekananda’s nationalism.  

       স্বামী ক্ষবর্বকানর্ের োেীয়োবার্দর পাাঁচটি প্রধান চাক্ষরজিক ববক্ষশষ্ট্য উর্েখ্ কর্রা । 

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

   নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যেধ্ োধ্িো নতিটির উত্তর দোও: 

a) Discuss the salient features of Ancient Indian Political Thought. 

প্রাচীন ভারেীয় রাষ্ট্রক্ষচন্তার প্রধান ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি আর্িাচনা কর্রা । 

b) Write in details the salient features of Medieval Political Thought in India. 

মধযযুর্ীয় ভারেীয় রাষ্ট্রক্ষচন্তার প্রধান ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষির ক্ষবস্েৃে আর্িাচনা কর্রা। 

c) Write a critical note on Bankim Chandra Chattapadhyay’s concept of Nationalism. 

বজিমচন্দ্র চর্টাপাধযার্য়র োেীয়োবার্দর ধারণাটির সমার্িাচনামূিক আর্িাচনা 

কর্রা । 

d) Write in details on Rabindranath Tagore’s idea on State & Society. 

রাষ্ট্র ও সমার্ের উপর রবীন্দ্রনার্র্থর ধারণাটি ক্ষবস্েৃে আর্িাচনা কর্রা। 

e) Discuss in details Rammohun Roy’s role as a modernizer.  

আধুক্ষনকীকরণকারী ক্ষহর্সর্ব রামর্মাহন রার্য়র ভূক্ষমকা ক্ষবস্েৃে আর্িাচনা কর্রা । 

 


