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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 
 
 

 

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

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

                                                                 

a) Identify the four principles of Kautilya's concept of diplomacy. 

              কৗ ল - র টনীিতর ধারণার চার  নীিত উে খ কর। 

b) Who published 'Sambad Kaumudi' and in which year?  

ক, কত সােল 'সংবাদ কৗমুদী ' কাশ কেরন? 

c) Name any two books authored by Sri Aurobindo. 

 অরিব  ারা রিচত য কান েটা ে র নাম লখ । 



d) Mention any two thinkers of the medieval Indian political thought. 

ম যুেগর ভারতীয় রা িচ ার য কান ’জন িচ ািবেদর নাম িলখ। 

e) Between ‘state’ and ‘society’--- which was more important to Tagore and why? 

‘রা ’ ও ‘সমাজ’- এ র মেধ  রবী না থর কােছ কান  বশী পূণ িছল এবং কন ? 

f) What, according to Bankimchandra, was the cause for subjugation of India? 

বি মচে র মেত ভারেতর পরাধীনতার কারন িক িছল ? 

g) Mention any two books authored by Swami Vivekananda. 

ামী িবেবকানে র লখা য কান  বইেয়র নাম িলখ। 

         h) What did Bankimchandra mean by nationalism? 

              জাতীয়তাবাদ বলেত বি মচ  িক বুিঝেয়িছেলন ? 

 

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

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

 

a) Write a short note on the Saptanga theory of Kautilya. 

 কৗ ল  এর স া  ত  স েক এক  সংি  কা িলখ। 

b) Why was Rammohan Roy regarded as the forerunner of modernity?  

কন রামেমাহন রায়েক আধুিনকতার অ ত বলা হয়? 

c) Mention, in brief, the major features of medieval political thought in India. 

ভারেত মধ যুেগর রাজৈনিতক িচ ার মূল বিশ িল সংে েপ উে খ কর। 

d) Do you consider Bankim Chandra Chattopadhyay as Hindu revivalist? Argue your 

case briefly. 

             তুিম িক বি ম চ  চে াপাধ ায়েক িহ ু  পুন ানবােদর ব া বেল মেন কর? তামার উ েরর পে  সংে েপ যুি  দাও। 

e) Write a short note on Rabindranath Tagore's views of Internationalism. 



রবী নােথর আ জািতকতাবােদর ধারণা স েক এক  সংি  কা িলখ। 

f) Briefly examine Swami Vivekananda’s views on society. 

সমাজ স েক ামী িবেবকানে র ধারণা  সংে েপ আেলাচনা কর ।  

 

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

িন িলিখত  দেুটার মেধ  য কােনা এক ট ে র উ র দাও। 

a) Critically examine Kautilya's 'Dantaniti'. 

     কৗ র ‘দ নীিত ’ সমােলাচনা সহ আেলাচনা কর। 

b) Write a note on the man making philosophy of Swami Vivekananda.  

     ামী িবেবকানে র মানুষ তিরর দশন স েক এক  কা িলখ। 

 

xxxx 

 

 


