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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2021  

POLITICAL SCIENCE 

PAPER: PLSA-VII 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

1. Choose the correct alternatives from the following:
িনmিলিখত p gিল থেক সিঠক িবকlিট বেছ িনেয় লেখাঃ 

1×5 = 5

(a) Who had said — “Expansion is life, contraction is death.”?  
(i) Swami Vivekananda (ii) Bal Gangadhar Tilak 
(iii) Aurobindo Ghosh  (iv) Subhas Chandra Bose 

‘‘pসারণই জীবন, সংেকাচনই  মtৃ ’’ —  উিkিট কার ? 
(i) sামী িবেবকানn (ii) বাল গ াধর িতলক  (iii) অরিবn ঘাষ  (iv) সুভাষচnd বসু 

(b) Who is the founder of Ramakrishna Mission? 
(i) Mahatma Gandhi  (ii) Rabindranath Tagore 
(iii) Swami Vivekananda  (iv) Bankim Chandra Chattopadhyay  

রামk  িমশেনর pিত াতা ক ? 
(i) মহাtা গাnী (ii) রবীndনাথ ঠাkর  

(iii) sামী িবেবকানn (iv) বি মচnd চে াপাধ ায় 
(c) Who wrote the book ‘Karma Yoga’? 

(i) Swami Vivekananda  (ii) Swami Dayanand Saraswati  
(iii) Bal Gangadhar Tilak   (iv) Subhas Chandra Bose 

‘কমর্েযাগ’ gnিট ক রচনা কেরন ?  
(i) sামী িবেবকানn (ii) sামী দয়ানn সরsতী  
(iii) বাল গ াধর িতলক  (iv) সুভাষচnd বসু 

(d) ‘Drain Theory’ was propounded by
(i) Rammohan Roy  (ii) Sardar Patel 
(iii) Alan O’ Hume    (iv) Dadabhai Naoroji 

‘ ন িথেয়ারী’ বা সmদ-িনগর্মন তেttর pবkা িছেলন 
(i) রামেমাহন রায় (ii) সদর্ার প ােটল  (iii) অ ালান ও’ িহউম  (iv) দাদাভাই নওেরািজ 
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(e) ‘Essentials of Hindutva’ was written by 
(i) M.S. Golwalkar  (ii) V.D. Savarkar 
(iii) Swami Vivekananda   (iv) Swami Dayanand Saraswati 

‘Essentials of Hindutva’ gnিটর রচিয়তা হেলন 
 (i) এম. এস. গালওয়ালকার (ii) িভ. িড. সাভারকার 
(iii) sামী িবেবকানn  (iv) sামী দয়ানn সরsতী 

  
2. Answer any five questions from the following within 50 words each: 

িনmিলিখত p gিল থেক য- কােনা পাঁচিট  pে র উtর pিতিট ৫০িট শেbর মেধ  দাওঃ 
2×5 = 10

(a) Write a short note on Manusmriti.  

মনুsৃিতর উপর একিট সংিkp টীকা লেখা। 

(b) What is New Humanism? 

নয়া মানবতাবাদ িক ? 

(c) Who is a ‘Vijigishu King’ according to Kautilya? 

কৗিটেল র মেত িবজীিগষ ুরাজা ক ? 

(d) What do you mean by Renaissance? 

রেনসাঁ বলেত িক বােঝা ? 

(e) Briefly explain the idea of Dandaniti. 

দ নীিতর ধারণািট সংেkেপ ব াখ া কেরা। 

(f) What do you mean by colonial modernity? 

ঔপিনেবিশক আধিুনকতা বলেত িক বােঝা ? 

(g) Briefly discuss the concept of community of Gandhi. 

গাnীর সmpদােয়র ধারণািট সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

(h) What is the meaning of ‘Ahimsa’? 

‘অিহংসা’র অথর্ িক ? 

(i) Explain Tagore’s idea of community.  

সmpদায় সmেকর্ রবীndনােথর ধারণািট ব াখ া কেরা। 

(j) Explain the idea of Total Revolution of Jayaprakash Narayan. 

জয়pকাশ নারায়েণর সামিgক িবpেবর ধারণািট ব াখ া কেরা। 

(k) Write in brief Ambedkar’s concept of ‘social justice’. 

আেmদকেরর সামািজক ন ােয়র ধারণািট সংেkেপ লেখা। 

(l) Write in brief the importance of ‘Arthashastra’. 

সংেkেপ ‘অথর্শাst’-র grt আেলাচনা কেরা। 

(m) Explain the concept of Passive Resistance. 

িনিkয় pিতেরােধর ধারণািট ব াখ া কেরা। 
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(n) Give a brief outline of Savarkar’s concept of Hindutva. 

সাভারকােরর িহn ুেtর ধারণািটর সংিkp আেলাচনা কেরা। 

(o) Discuss in brief Iqbal’s idea of Pakistan. 

ইকবােলর ‘পািকsান ’-এর ধারণািট সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

  
3. Answer any three questions from the following: (within 100 words each):  

িনmিলখিত য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট ১০০ শেbর মেধ ) 
5×3 = 15

(a) Discuss the importance of Dharmasutra. 

ধমর্সূেtর grt আেলাচনা কেরা। 

(b) Discuss the role of religion in Medieval period. 

মধ যুেগ ধেমর্র িমকা আেলাচনা কেরা। 

(c) Discuss the main attributes of Bengal Renaissance. 

বাংলার নবজাগরেণর pধান বিশ gিল আেলাচনা কেরা। 

(d) Explain the idea of freedom of Rammohan Roy.  

রামেমাহন রােয়র sাধীনতার ধারণািট ব াখ া কেরা। 

(e) Discuss the views of Syed Ahmed Khan on modernity. 

আধুিনকতা pসে  সয়দ আহেমদ খােনর দৃি ভ ী আেলাচনা কেরা। 

(f) Elucidate Gandhi’s concept of Satyagraha. 

গাnীর সত াgেহর ধারণািট ব াখ া কেরা। 

(g) Mention the basic features of ‘Samyavada’ as conceptualized by Subhas Chandra 
Bose. 

সুভাষচnd বসুর ‘সাম বাদ’-এর মূল ধারণাgিল উেlখ কেরা। 

(h) Analyse B.R. Ambedkar’s ideas on caste. 

জাতপাত সmেকর্ িব. আর. আেmদকেরর ধারণা ব াখ া কেরা। 

(i) Discuss the political views of Shyamaprasad Mukherjee.  

শ ামাpসাদ মুখাজর্ীর রাজৈনিতক দৃি ভ ী আেলাচনা কেরা। 

(j) How ‘secular’ was the speech of Jinnah at the Constituent Assembly of Pakistan? 

পািকsােনর সংিবধান পিরষেদ িজnার বkব  কতটা ‘ধমর্িনরেপk’ িছল ? 

  

4. Answer any two questions from the following: (within 300-350 words each) 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৩০০-৩৫০ শেbর মেধ ) 
10×2=20

(a) Analyse Kautilya’s Saptanga theory of state. 

কৗিটেল র সpা  রা তttিট িবে ষণ কেরা। 

(b) Make an assessment of the Kingship duties of the Muslim rulers. 

মুসলমান শাসকেদর কতর্ব gিলর মলূ ায়ন কেরা। 
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(c) Analyse Rammohan Roy’s concept of freedom.  

sাধীনতা সmেকর্ রামেমাহন রােয়র ধারণািটর িবে ষণ কেরা। 

(d) Evaluate the Drain Theory of Dadabhai Naoroji.  

দাদাভাই নওেরািজর সmদ-িনগর্মন তেttর মূল ায়ন কেরা। 

(e) Discuss Bankim Chandra’s views on Nationalism.  

জাতীয়তাবাদ pসে  বি মচেndর দৃি ভ ীর আেলাচনা কেরা। 

(f) Make a comparison between Aurobindo’s concept of passive resistance and 
Gandhi’s concept of truth. 

অরিবেnর িনিkয় pিতেরােধর ধারণা ও গাnীর সেত র ধারণার মেধ  tলনামলূক পযর্ােলাচনা কেরা। 

(g) Make a critical evaluation of B.R. Ambedkar’s views on social justice. 

সামািজক ন ায় pসে  িব. আর. আেmদকেরর দৃি ভ ীর সমােলাচনামূলক মলূ ায়ন কেরা। 

(h) Describe the contribution of Jyotirao Phule in the fight against untouchability.  

অsৃশ তার িবrেd জ ািতরাও েলর অবদান আেলাচনা কেরা। 

(i) Discuss M.S. Golwalkar’s idea of ‘Hindu nation’. 

এম. এস. গালওয়ালকােরর ‘িহn-ুজািত’ সmিকর্ত ধারণািট আেলাচনা কেরা। 

(j) Write an essay on Congress-Muslim League interaction with reference to Two-
nation theory. 

িd-জািত তttিট উেlখপূবর্ক কংেgস ও মুসিলম লীেগর পারsিরক সmেকর্র উপের pবn রচনা কেরা। 

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp 

to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after 
end of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong 
submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple 
copies of the same answer script.  

 ——×—— 
 


