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1. Answer any five of the following questions:                               2x5= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাচঁ ট ে র উ র দাও।                          

a) Name any two books written by Ziauddin Barani. 

িজয়াউি ন বারানীর লখা য কান  ে র নাম লখ ।  

b) How did Rabindranath define ‘Nation’? 
 
রবী নাথ িকভােব ‘জািত’- র সং া িদেয়েছন ? 

 
c) Point out the name of seven organs of Kautilya’s ‘Saptanga Theory’? 

কৗ েল র ‘স া  ত ’- এর সাত  অে র নাম উে খ কর ।  

d) What did Vivekananda mean by ‘Sudraraj’? 



িবেবকান  ‘ রাজ’ বলেত িক বুিঝেয়েছন ? 

e) What do you understand by ‘Revivalism’? 
 
‘পুন ানবাদ’ বলেত তুিম কী বাঝ ? 

 
f) Who wrote ‘Anandamath’ and in which year it was first published? 

‘আন মঠ’ ক রচনা কেরন এবং কত সােল এ  থম কািশত হয় ? 

g) Name two newspapers which were edited by Ram Mohan Roy. 
রামেমাহন রায় স ািদত  সংবাদপে র নাম লখ ।  
 

h) What does Aurobindo mean by ‘Passive Resistance’? 

‘িনি য় িতেরাধ’ বলেত অরিব  িক বুিঝেয়েছন ? 

 

2.  Answer any four of the following questions:                                                        5x4=20 

 িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও । 

a) Write a short note on the important features of ancient Indian Political Thought. 

াচীন ভারেতর রা িচ ার পূণ বিশ িলর ওপর সংি  কা লখ । 

b) What was the impact of ‘Sufi Movement’ on medieval Indian political thought? 

ভারেতর মধ যুেগর রা িচ ায় ‘সুিফ আে ালন’- এর ভাব িক িছল ? 

c) Write a brief note on Kautilya’s ‘Dandaneeti’. 

কৗ েল র ‘দ নীিত’ সংে েপ আেলাচনা কর । 

d) Make a short assessment on Rammohan’s views on ‘social justice’. 

রামেমাহেনর ‘সামািজক ন ায়’- এর ধারণা র সংি  মূল ায়ন কর ।  

e) Write a short note on Vivekananda’s man making philosophy. 

িবেবকানে র মানুষ তিরর দশেনর ওপর এক  সংি  কা লখ ।  



f) What was Bankim Chandra’s perception on the British rule in India? 

ভারেত ি শ শাসেনর িবষেয় বি মচে র উপলি  িক িছল ? 

 

3. Answer any one of the following questions:                                         10x1= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও । 

a) Evaluate the contribution of Rammohan as an exponent of modern political thinking 

in India. 

ভারেতর আধুিনক রা িচ ায় রামেমাহেনর অবদােনর মূল ায়ন কর । 

b) Critically analyse Tagore’s concept on Internationalism. 

রবী নাথ ঠা েরর আ জািতকতাবাদ ধারনা র সমােলাচনাসহ ব াখ া ক ন  । 
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