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1. Answer any TWO of the following questions:                                            2 X 2= 4 

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান দু ট ে র উ র দাওঃ 

a) In which year and in which language ‘Hind Swaraj’ was first published? 

 ‘িহ  রাজ’ কান বছর এবং কান ভাষায় থম কািশত হয়?  

b) What does Gandhi mean by ‘Satyagraha’? 

‘সত া হ’ বলেত গা ী িক বু ঝেয়েছন? 

c) What was Gandhi’s views on ‘Stateless Democracy’? 

 ‘রা হীন গণত ’ স েক গা ীর দৃ ভি  িক িছল? 

d) What, according to Gandhi, is the basis of ‘Modern State’? 

গা ীর মেত ‘আধুিনক রা ’- এর িভি  িক? 

e) What is the meaning of ‘Sarvodaya’? 

‘সেবাদয়’- এর অথ িক?  

f) Mention the name of two European thinkers who influenced Mahatma Gandhi. 

মহা া গা ীর উপর ভাব ফেলিছেলন এমন দুজন ইউেরাপীয় িচ ািবেদর নাম উে খ 

কর। 



 

 

2.  Answer any ONE of the following questions:                    5 X 1= 5     

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান এক ট ে র উ র দাওঃ                                        

a) Write down in short, Gandhi’s contributions in eradicating untouchability. 

অ ৃশ তা দরূীকরেণ গা ীর অবদান সংে েপ আেলাচনা কর। 

b) How did Gandhi conceive ‘modern civilization’? 

‘আধুিনক সভ তা’ িবষেয় গা ীর িক ধারণা িছল? 

c) Write a short note on Gandhi’s ideas of ‘Ram Rajya’. 
‘রামরাজ ’ িবষেয় গা ীর ধারনার ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 
 

 

3.  Answer any ONE of the following questions:                                       9 X 1= 9 

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান এক ট ে র উ র দাওঃ 

a) Explain Gandhi’s concept of Nationalism. 

জাতীয়তাবাদ স েক গা ীর ধারনা ট িবে ষণ কর। 

b) Write, in details, what was Mahatma Gandhi’s views on women. 

নারীেদর িবষেয় মহা া গা ী িক ধারণা পাষণ করেতন তা িব ািরতভােব লখ।  

c) Write a note on the Gandhian concept on communal harmony. 

সা দািয়ক স ীিত িবষেয় গা ীবাদী ধারনার ওপর এক ট ট কা লখ। 
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