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Full Marks 10  

 

যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর যেখ.                2x5=10.                          

1. রুশ্ন োর 'সোধোরণ ইচ্ছো' বেশ্নে ক  যবোঝ? 

2. রুশ্ন ো প্রেযক্ষ গণেন্ত্র বেশ্নে ক  বুঝঝশ্নেশ্নেন? 

3. রুশ্ন োর যেখো দুটি গ্রশ্নের নোম যেখ। 

4. যমকর উেশ্নটোনক্রোফি্ য  কেশ্নেন? 

5. জন স্িুেোিট কমে রকচে দুটি গ্রশ্নের নোম যেখ। 

6.  কমউকনট মযোকনশ্নফশ্নটো  ে সোশ্নে এবং  োশ্নদর দ্বোরো রকচে হশ্নেকেে। 

7. মোক্স প্রবকেটে কবঝচ্ছন্নেো েশ্নে  োশ্নদর  থো বেো হশ্নেশ্নে। 

8. মো টসীে দৃটিশ্নে যেকণ  োশ্ন  বশ্নে। 

9. মো টসীে কবঝচ্ছন্নেোবোদী ধোরণোশ্ন  য োন য োন দ টন প্রভোকবে  শ্নরকেে। 

10. আধুকন েো ক  ইউশ্নরোপীে ধোরণো? 
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Sabang Sajanikanta Mahavidyalaya 
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Paper C14T Indian Political Thought II 
Full Marks 10  

 

যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর যেখ :                  2x5=10.         

1. স্বোমীজীর ভোবনোে আদ ট সমোজবয্বস্হো য মন হশ্নব যেখ। 

2. রোমশ্নমোহন রোে কিটি  ভোরশ্নে জনগশ্ননর ক ক  অকধ োশ্নরর  থো বশ্নেকেশ্নেন? 

3. জোেীেেোবোদ সম্পশ্ন ট রবীন্দ্রনোথ রকচে দুটি প্রবশ্নের নোম যেখ।  

4. মহোত্মো গোেী স্বরোজ এর ধোরণোটি সম্পশ্ন ট যেখ।  

5. মহোত্মো গোেীর রোষ্ট্রহীন গণেশ্নন্ত্রর ধোরণোটি যেখ। 

6. ই বোশ্নের আকমত্বশ্নবোধ এর ধোরণোটি যেখ।  

7. আশ্নেদ োর এর সোমোঝজ  নযোে এর ধোরণোটি যেখ।  

8. কবশ্নব োনন্দ রকচে দুটি গ্রশ্নের নোম যেখ । 

9. সোভোর োর এর কহন্দতু্ব’র ধোরণোটি সংশ্নক্ষশ্নপ যেখ । 

10. রোমশ্নমোহন রোে ভোরেীেশ্নদর ক  ক  অকধ োশ্নরর  থো বশ্নেকেশ্নেন?  
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Paper DSE 3T Women, Power and Politics  

Full Marks 10 

 

যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর যেখ :                  2x5=10 

1. কপেৃেন্ত্র  োশ্ন  বশ্নে?  

2. যসক্স-যজন্ডোর কিশ্নবি ক ?  

3. বযঝিগে পকরসশ্নর ক  রোজনীকে উপকিে আশ্নে?  

4. নোরীবোদ এর সংজ্ঞো দোও।  

5.  শ্নে জন নোরীবোদী েোঝেশ্ন র নোম যেখ।  

6. পকরবোর বেশ্নে ক  যবোঝ?  

7. নোরীকনগ্রশ্নহর ধরনগুকে ক  ক ?  

8. যস  ন 398এ এর েোৎপে ট যেখ।  

9. নোরী পকরবোর প্রকেপোেশ্নন যে েমদোন  শ্নর েো ক  পোকরপ্রকম  যপোকিে?  

10. দুব টোর মকহেো সমন্বে সকমকে’ োশ্নদর সংগঠন?  

 

 

 

N. B. DSE 4T, full marks 50, has been decided by the Department of Political Science to be 
treated as dissertation, submitted by the students. 

 


