
M.A. Part- II Examination, 2021 (CDOE) 

Subject: History 

Paper- VI 

(History of Indian and Western Political Thought: Study of Select Thinkers) 

Time: 2 Hours                                                                                                                                     Full Marks: 40 

The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

1st Half 
প্রথম অর্ ধ 

 

1. Answer any one of the following questions.                                                                 15X1=15 
নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্র্ে যে য োি একটির  উত্তর দোও।                                                        ১৫X১=১৫ 

(a) Analyze the political ideas of Bankim Chandra Chattopadhyay. 

বঙ্কিমচন্দ্র চধ্টোপোর্েোধ়্ের রোজনিনত  নচন্তোর্োরো আধ্িোচিো  র। 

(b) How did Rabindra Nath Tagore describe the theory of nation and nationalism? 

রবীন্দ্রিোথ ঠো ুর ন ভোধ্ব জোনত ও জোতী়েতোবোদ সংক্রোন্ত তত্ত্ব নবধ্েষণ  ধ্রধ্েি? 

2. Answer any one of the following questions.                                                                   5X1=5 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্র্ে যে য োি একটির  উত্তর দোও।                                                          ৫X১=৫                                                        

(a) Write a short note on the Arya Samaj in the post-Dayanand period. 

দ়েোিন্দ পরবতী আে ধসমোজ সম্পধ্ ধ এ টি সংনিপ্ত িী ো যিি। 

(b) Discuss the significance of the Aligarh Movement.  

আনিগড় আধ্ন্দোিধ্ির গুরুত্ব আধ্িোচিো  র। 

2nd Half 

নিতী়ে অর্ ধ 

       1. Answer any one of the following questions.                                                                 15X1=15 
            নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্র্ে যে য োি একটির  উত্তর দোও।                                                       ১৫X১=১৫    

(a) On what ground did Jean Bodin develop his theory of sovereignty? Do you find any 
inconsistencies in his exposition? 
 য োি্ পূব ধোিুমোধ্ির নভনত্তধ্ত জোাঁ যবোদো াঁ তোাঁর সোব ধধ্ভৌমধ্ত্বর তত্ত্ব গধ্ড় তুধ্িনেধ্িি? তোাঁর উপস্থোপিো়ে তুনম 

ন  য োি অসঙ্গনত িিে  র? 

(b) Analyze the basic features of Jeremy Bentham’s Utilitarianism.  
                     যজধ্রনম যবন্থোধ্মর উপধ্েোগবোধ্দর মূি ববনিষ্ট্েগুনি নবধ্েষণ  র। 

2. Answer any one of the following questions.                                                               5X1=5 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্র্ে যে য োি একটির  উত্তর দোও।                                                      ৫X১=৫                                                                                             

(a) Who are the Physiocrats? What did they achieve? 

নিঙ্কজওক্রেোি  োরো নেধ্িি? তোাঁধ্দর  ৃনতত্ব ন  নেি? 

(b) Write a short note on Utopian Socialism. 

ইউধ্িোনপ়েোি সমোজতধ্ের ওপর এ টি িী ো যিি। 


