
B. A. 6th Semester (Programme) Examination, 2021 

Subject: Political Science 

Course ID: 60814                                                               Course Code: APPLS/603/GE-2 

Course Title: Reading Gandhi   

Full Marks: 40                                                                                           Time: 2 Hours 

 

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) What, according to Gandhi, is ‘Ram Rajya’?  

গা ীর মেত ‘রামরাজ ’ িক?  

b) Write the names of two European thinkers who influenced Gandhi.  

গা ীর ওপর ভাব ফেলিছেলন এমন দু ’জন ইউেরাপীয় িচ ািবেদর নাম লখ। 

c) Who wrote the book Gandhi: The Years that Changed the World (1914-1948) and when it 
was published? 

Gandhi: The Years that Changed the World (1914-1948)- ট ক লেখন এবং কান সােল 
এ ট কািশত হয়?  

d) What is ‘Sarvodaya’? 

‘সেবাদয়’ িক?   

e) In which year did Gandhi launch his first non-cooperation movement and where?  

গা ী তারঁ অসহেযাগ আে ালন থম কেব  কেরন এবং কাথায়? 



f) What, according to Gandhi, is Passive Resistance?  

গা ীর মেত িন য় িতেরাধ  িক িছল ? 

g) What did Gandhi mean by ‘boycott’?  

‘বয়কট’ বলেত গা ী িক বু ঝেয়েছন?  

h) Mention the name of any two great mass movements in India led by Gandhi on the basis of 
‘Satyagraha’.  

সত া হ দশেনর উপর িভি  কের গা ী য িবরাট গণআে ালন িলর ডাক িদেয়িছেলন স েলার 
মেধ  যেকান দু টর নাম উে খ কর। 

 

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

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

a) What do you mean by the Gandhian perspective of communal unity?  

সা দািয়ক একতা  িবষেয় গা ীর মত ট স েক তামার িক ধারণা?  

b) Identify the major Gandhian principles of non-violence.  

গা ীর মতানুসাের অিহংসার মূল নীিত েলােক িচি ত কর।  

c) Write a short note on the Gandhian concept of trusteeship. 

গা ীর অিছ ব ব া স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 

d) Briefly explain Gandhi's idea about 'Brute Force’ vs. ‘Love Force'. 

 ‘ববর শ  ’ বনাম  ‘ে ম শ  ’ িবষেয় গা ীর ধারণা ট সংে েপ ব াখ া কর। 

e) Identify difference between Aurobindo’s concept and Gandhi’s concept of passive 
resistance.  

িন য় িতেরাধ স েক অরিবে র ধারণা ও গা ীর ধারণার মেধ  পাথক  উে খ কর। 

f) Write a short note about Indian Civilization as per Gandhian thought.  

ভারতীয় সভ তা স েক গা ীর ধারণার ওপর 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) Why did Gandhi consider untouchability as the greatest curse on Hinduism--- Elucidate.  

কন গা ী অ ৃশ তােক িহ ধুেমর সবেচেয় বড় অিভশাপ িহেসেব িবেবচনা কেরিছেলন--- িবশেদ 
লখ। 

b) Write a note on the Gandhian critique of modern state.  

আধুিনক রা   ধারণা টর ওপর গা ীর সমােলাচনােক িভি  কের এক ট ট কা লখ। 
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