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The figures in the right hand side margin indicate full marks.  

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দি ন া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

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

1. Answer any five of the following questions:                                             2×5= 10 

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

a) Enumarate two distinctions between Passive Resistance and Satyagraha as propounded by 
Gandhi. 

 ‘িন য় িতেরাধ’ এবং ‘সত া হ’ এর মেধ  গা ী ারা কৃত দু ট পাথক  উে খ কর। 

b) Who wrote the book Who were the Shudras? How they came to be the Fourth Varna in the 
Indo-Aryan Society and when?  

Who were the Shudras? How they came to be the Fourth Varna in the Indo-Aryan Society- 
ট কার লখা এবং কত সােল এ ট কািশত হয়?  

c) What, according to Ambedkar, is untouchability? 

অ ৃশ তা বলেত আে দকর কী বু ঝেয়েছন ? 

d) Indicate any two differences between Marxian Socialism and Nehruvian Socialism. 

মা য় সমাজত  এবং নহর্ুর সমাজতাি ক দৃ ভ ীর মেধ  য কান দু টা পাথক  িনেদশ কর।  

e) What, according to Sir Syed Ahmed Khan, is ‘Muttahida Qaumiyat’? 

স ার সয়দ আহেমদ খােনর মেত, ‘মু ািহদা কৗিময়ত’ কী?  

f) In what respect did the moderates differ from the extremist? 



নরমপ ীরা কান কান িবষেয় চরমপ ীেদর থেক িভ  িছেলন?  

g) How did the ‘Revolutionary Terrorist’ justify resort to violence? 

‘িব বী স াসবাদীরা’ িহংসার পথ অবল ন করার পছেন িক যু  িদেতন? 

h) In which year did Gandhi launch his first non-cooperation movement and on what ground 
he withdrew it? 

গা ী তারঁ থম অসহেযাগ আে ালন কেব  কেরন এবং কান কারেণ তা তেল নন?   

       

 

2. Answer any four of the following questions:                                           5×4= 20 

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

a) Briefly discuss the philosophy of ‘Satyagraha’ as formulated by Gandhi. 

গা ী ণীত সত া হ দশেনর ওপর সংে েপ আেলাচনা কর।  

 b) What were the techniques of non-cooperation movement? 

অসহেযাগ আে ালেনর েয়াগেকৗশল লা িক িক িছল?  

c) Write a short note on the causes behind the emergence of Forward Bloc. 

ফরওয়াড ক গেড় ওঠার পছেনর কারণ েলার ওপর এক ট সংি  ট কা লখ।  

d) What was Sir Syed Ahmed Khan’s viewpoint on Modernism? 

আধুিনকতা- ক স ার সয়দ আহেমদ খান কান দৃ ভ ী িদেয় দখেতন?  

e) What was the political significance of the Partition of Bengal, 1905? 

১৯০৫ সােলর ব ভে র রাজৈনিতক তাৎপয িক িছল? 

f) Write a short note on the revolutionary activities in pre-independent India. 

াধীনতা-পূব ভারেত িব বী কাযকলােপর ওপর এক ট সংি  ট কা লখ।    

 

          

3. Answer any one of the following questions:                                           10×1= 10 

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

a) Make a critical appraisal of the Civil Disobedience Movement (1930-34) led by Gandhi? 



গা ীর নতৃে  সংঘ টত ১৯৩০-৩৪ সাল ব াপী আইন অমান  আে ালেনর সমােলাচনাসহ মূল ায়ন 
কর। 

b) Why did Ambedkar consider the traditional Hindu ‘Varna’ and ‘Caste’ system unjust--- 
Discuss elaborately. 

িহ ু দর   ‘বণ’ ও ‘জাত’ ব ব া- ক আে দকর অন ায় বেল মেন কেরিছেলন কন--- িব ািরত 
ভােব ব াখ া কর।  
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