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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2022  

PHILOSOPHY 

PAPER: PHIA-VIII 

Time Allotted: 4 Hours Full Marks: 100 

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। 

All symbols are of usual significance. 

GROUP-A
(Full Marks-50) 

িবভাগ-ক 
(পূণর্মান-৫০) 

Answer any one Optional Paper 
েয-েকােনা একিট  ঐিcক পেtর উtর দাও 

 (Vedāntasāra / েবদাnসার) 

Answer Question No. 1 and any two from the rest within 600 words each 
১ নং p  ও অপর েয-েকােনা dিট  pে র উtর pিতিট ৬০০ শেbর মেধয্ দাও 

1. Answer any four questions from the following within 150 words each: 
িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর pিতিট  ১৫০ শেbর মেধয্ দাওঃ 

5×4 = 20

(a) What is meant by ‘Tātparya’? 
তাৎপযর্ বলেত কী েবাঝায় ? 

(b) What are individual ignorance and collective ignorance? 
বয্িk অjান ও সমি  অjান কােক বেল ? 

(c) Explain the definition of ‘Adhikari’.  
অিধকারীর লkণিট বয্াখয্া কেরা। 

(d) What is Indriyātmavāda? 
ইিndয়াtবাদ কী ? 

(e) Distinguish between Suṣupti and Nirvikalpaka Samādhi. 
সুষুিp এবং িনিবর্কlক সমািধর পাথর্কয্ কী ? 

(f) Why is the text ‘Vedāntāsāra’ called ‘prakaraṇa grantha’? 
‘েবদাnসার’ gnিটেক ‘pকরণ gn’ বলা হয় েকন ? 
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(g) How are the five great elements (Pañcamahābhūta) produced? 
প মহা ত কীভােব উৎপn হয় ?  

(h) What is ‘Upāsana’? What is the necessity of ‘Upāsana’?  
‘উপাসনা’ কােক বেল ? উপাসনার pেয়াজন কী ? 

  
2. Explain how the statement ‘Tattvamasi’ leads to the awareness that Jivātmān and 

Brahman are identical. 
‘তttমিস’ বাকয্ েথেক জীবাtা ও bেhর অেভদjান কীভােব উৎপn হয় তা বয্াখয্া কেরা। 

15

  
3.  (a) Explain the means of attaining nirvikalpaka samādhi.  

িনিবর্কlক সমািধলােভর উপায়সমূহ বয্াখয্া কেরা।  
11+4

(b) When does a yogin attain nirvikalpaka samādhi? 
সাধক কখন িনিবর্কlক সমািধpাp হয় ? 

  
4. What are Sādhana Catustaya? Explain in detail any one of them. 

সাধন চt য়gিল কী কী ? েয-েকােনা একিটর সিবsার আেলাচনা কেরা। 
4+11

  
5. Define Ajñāna and discuss the significance of each of the components.  

অjােনর লkণ দাও। লkণিsত pেতয্কিট পেদর সাথর্কতা আেলাচনা কেরা। 
15

  

 (Ryle / রাইল) 
 Answer Question No. 1 and any two from the rest within 600 words each 

১নং p  ও অপর েয-েকােনা dিট  pে র উtর pিতিট ৬০০ শেbর মেধয্ দাও 

1. Answer any four questions from the following within 150 words each: 
িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর pিতিট ১৫০ শেbর মেধয্ দাওঃ 

5×4 = 20

(a) What is mind-body interactionism? Discuss briefly. 
েদহমেনর িমথিskয়াবাদ কী ? সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

(b) Distinguish between voluntary and involuntary actions after Ryle. 
রাইল-েক অনুসরণ কের ঐিcক ও অৈনিcক িkয়ার মেধয্ পাথর্কয্ েদখাও । 

(c) Explain after Ryle the nature of consciousness.  
রাইেলর মত অনুসরণ কের েচতনার srপ বয্াখয্া কেরা । 

(d) Give one criticism of the ‘Dogma of the ghost in the machine’, according to Ryle. 
রাইলেক অনুসরণ কের ‘যnt-মধয্s ত’ — তেttর একিট সমােলাচনা উপsাপন কেরা । 

(e) What, according to Ryle, is the concept of volition? 
রাইেলর মতানুযায়ী pবৃিtর ধারণা কী ? 

(f) Is intelligence a kind of ‘knowing how’ or ‘knowing that’? 
বুিd িক এক pকার  ‘সামথর্য্ jান’ না িক ‘বাচিনক jান’ ? 
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(g) What does Ryle mean by ‘intellectualist legend’? 
রাইল ‘েবৗিdক rপকথা’ বলেত কী বুিঝেয়েছন ? 

(h) What is the difference between the dispositional terms and the occurrent terms? 
‘pবণতা িনেদর্শকারী শb’ এবং ‘ঘটমান শেb’র মেধয্ পাথর্কয্ কী ? 

  
2. What is ‘category mistake’? Critically discuss after Ryle in what respect the 

official doctrine involves ‘category mistake’.    

‘ে ণীগত ািn’ কােক বেল ? েদহ-মেনর সmেnর েkেt pিতি ত মতবাদ কীভােব ে ণীগত ািnর 
অধীনs হয়, রাইল-েক অনুসরণ কের সিবচার আেলাচনা কেরা। 

5+10

  
3. What is dispositional statement? In this regard, explain the single track 

disposition and multi-track disposition. 

pবণতাসূচক অবধারণ কােক বেল ? এ pসে  একািভমুখী pবণতা এবং বhমুখী pবণতা বয্াখয্া কেরা।   

5+10

  
4. What is the difference between Voluntary and Involuntary actions, according to 

Ryle? State Ryle’s arguments against Cartesian notion of volition. 

রাইেলর মেত, ঐিcক ও অৈনিcক িkয়ার মেধয্ পাথর্কয্ কেরা। এই pসে  pবৃিt সংkাn কােতর্জীয় 
ধারণার িবrেd রাইেলর যুিk আেলাচনা কেরা। 

8+7

  
5. What does Ryle mean by ‘intellectualist legend’? How does he criticise this 

legend with the analogy of the dogma of the ‘ghost in the machine’? 

‘েবৗিdক rপকথা’ বলেত রাইল কী বুিঝেয়েছন ? ‘যnt-মধয্s ত’ উপমার সাহােযয্ রাইল কীভােব এর 
িবেরািধতা কেরেছন ? 

5+10

  

 (Logic / তকর্িবদয্া) 

 Answer Question No. 1 and any two from Section-I or Section-II taking one 
from each section  

১নং p  আবিশয্ক, এছাড়াও খ -১ অথবা খ -২ েথেক েয-েকােনা একিট  কের িনেয় আেরা 
dিট  pে র উtর দাও 

1. Answer any four questions from the following: 

িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ 
5×4 = 20

(a) Prove that there is one and only one empty set.
pমাণ কেরা েয শূনয্ ে ণী একিট এবং েকবলমাt একিটই। 
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(b) Is the following argument valid? Give reason for your answer. 
িনেmাk যিুkিট িক বধ ? েতামার উtেরর সপেk যুিk দাও। 

Tomcats are Cats 
Cats are a species 
Therefore, Tomcats are a species 
hেলা িবড়াল হল িবড়াল 
িবড়াল হল একিট pজািত। 
সুতরাং hেলা িবড়াল হল একিট pজািত। 

(c) Use the truth-tree method to show that the following two sentences are logically 
equivalent. 
সতয্শাখী পdিতর সাহােযয্ িনmিলিখত বাকয্gিল েযৗিkকভােব সমাথর্ক িকনা েদখাওঃ 

)&()( QxPxx  
QxxPxx )(&)(  

(d) Explain how the truth tree method works for determining the validity of an 
argument.  
েকােনা অনুমােনর বধতা িনণর্েয়র েkেt কীভােব সতয্শাখী পdিত কাজ কের তা বণর্না কেরা। 

(e) Distinguish between ‘ ’ and ‘ ’ with example. 
‘ ’ এবং ‘ ’ এর পাথর্কয্ উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। 

(f) Explain the relation of transitive, intransitive and non-transitive with example. 
সংkামক, িবসংkামক এবং অসংkামক সmn উদাহরণ সহেযােগ বয্াখয্া কেরা। 

(g) What are the domain, counter domain and field of being a grandfather? 
‘িপতামহ’ হওয়া সmnিটর domain, counter domain এবং field িনণর্য় কেরা। 

(h) Discuss briefly the paradoxes of C.I. Lewis’s theory regarding entailment. 
pসিk সmকর্ িবষেয় C.I. Lewis-এর মতবােদর kটাভয্াসgিল সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

  

 SECTION-I / খ -১ 

2.  (a) Translate the following sentences using set theoretic notation: 
িনmিলিখত বাকয্gিলেক েসটিলিপর সাহােযয্ বয্k কেরাঃ 
(i) Poets are fond of flowers and birds. 
 কিবরা ল ও পাখী ভােলাবােসন। 
(ii) Dog is carnivorous. 
 kkর হল মাংসাশী। 
(iii) Tyrants are mortal. 
 অতয্াচারীরা মরণশীল । 

3

(b) Give the symbolic definitions of set-intersection and set-union.  
েসট-intersection এবং েসট-union এর সাংেকিতক সংjা দাও। 

4

(c) Find the value of the following: 
িনেmাkgিলর মূলয্ িনrপণ কেরাঃ 

(i) }{}{        (ii) }{~}{,   

(iii) }{  (iv) ~}{,  

4
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(d) Which of the following statements are true for all sets A, B and C? 

A, B এবং C েসট এর েkেt িনmিলিখত বাকয্gিলর েকান   ্ িট সতয্ ? 

(i) If A  B and B  C then A  C 

 যিদ A  B এবং B  C হয় তাহেল A  C 

(ii) If A  B and B  C, then A  C 

 যিদ A  B এবং B  C হয় তাহেল A  C 

2+2

  

3.  (a) Test the validity of the following argument by Venn diagram.
েভনিচেtর সাহােযয্ যুিkিটর বধতা িবচার কেরা। 

A  ~ (B  C) 
B/C)  (A  ~ B  

4

(b) Test by Venn diagram whether the following propositions are consistent or not. 
েভনিচেtর সাহােযয্ িনেmাk বাকয্gিল সংগিতপূণর্ িকনা েদখাও। 

C   
A  B   
A  C =  
(A  B) ~ C =  

4

(c) (i) Distinguish between irreflexive and non-reflexive relation with examples. 
     s-অসmnক এবং অ-sসmnক সmেnর মেধয্ উদাহরণসহ পাথর্কয্ িনণর্য় কেরা। 
(ii) The relation of being exactly one year younger in the set of all persons. – Is it 

reflexive or irreflexive or non-reflexive? 
     সকল মানুেষর েসেটর েkেt িঠক এক বছেরর েছাট হওয়ার সmn। — এিট িক sসmnক না  

s-অসmnক, নািক অ-sসmnক ? 

2+2

(d) If 8} 5, {3,=A  and 8,8,5,5,3,3R  then classify the relation 
according to the properties they do or do not have (eg. reflexive, symmetric not 
antisymmetric, not transitive etc.) 
যিদ 8} 5, {3,=A  এবং 8,8,5,5,3,3R  হয়, তাহেল ধমর্ বা  property–র িভিtেত 

এই সmn িনণর্য় কেরা। েযমন — sসmnক, সমমুখী, অসমমুখী, অসংkামক ইতয্ািদ ........)। 

3

  

 SECTION-II / খ -২ 

4.  (a) Use truth-tree method to determine the validity of the following: 
সতয্শাখী পdিতেত বােকয্র বধতা িনণর্য় কেরা। 

])()([)()( GxxFxxGxFxx  

3
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(b) Test the following arguments for validity by truth tree method: 
সতয্শাখী পdিতর সাহােযয্ িনেmাk যুিkgিলর বধতা িবচার কেরাঃ 
(i) Alma does not love all her lovers. Alma has a lover whom she does not love. 
 আলমা তার সকল েpিমকেক ভােলাবােস না। সুতরাং আলমার একজন েpিমক আেছ যােক েস 

ভােলাবােস না। 
(ii)  Pxx)(   

 
Qxx

QxPxx
)(

)()(  

4+4

(c) Determine the validity of the following statement by Truth-tree method. 
সতয্শাখী পdিতর সাহােযয্ নীেচর বাকয্িটর বধতা িনণর্য় কেরা। 
If a relation is symmetrical and transitive, then it is reflexive. 
যিদ েকােনা সmn সমমুখী এবং সংkামক হয় তেব এিট sসmnক হেব।  

4

  
5. Explain critically, C.I. Lewis’s theory of entailment.  

pসিkতtt সmেn C.I. Lewis-এর তtt সমােলাচনাসহ বয্াখয্া কেরা।  
15

  

 (Practical Vedānta / বয্বহািরক েবদাn) 
 Answer Question No. 1 and any two from the rest within 600 words each 

১ নং p  ও অপর েয-েকােনা dিট  pে র উtর pিতিট ৬০০ শেbর মেধয্ দাও 
1. Answer any four questions from the following within 150 words each: 

িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর pিতিট ১৫০ শেbর মেধয্ দাওঃ 
5×4 = 20

(a) What is the real nature of man? Explain after practical Vedānta. 
pােয়ািগক েবদােn মানুেষর pkত srপ কীভােব বিণর্ত হেয়েছ ? 

(b) What is Īśvara according to Vedānta? Discuss briefly after Vivekānanda.  
েবদাn অনুসাের ঈ র কী ? িবেবকানnেক অনুসরণ কের সংেkেপ বয্াখয্া কেরা। 

(c) What is the necessity of self-confidence as an ideal?
আtিব াস-rপ আদেশর্র pেয়াজনীয়তা কী ? 

(d) What is the significance of Dvaitavāda in Advaita Vedānta? 
অৈdত দশর্েন dতবােদর grt কী ? 

(e) How is universal religion established in Practical Vedānta? 
বদািnক দৃি েত কীভােব সাবর্জনীন ধমর্ pিতি ত হয় ? 

(f) How is the concept of self-sacrifice deduced from the nature of man? 
মানব pkিত েথেক আtতয্ােগর ধারণা কীভােব িনঃসৃত হেয়েছ ? 

(g) What are the sources of power of greatmen?  Explain. 
মহাপুrষেদর শিkর উৎস কী কী ? বয্াখয্া কেরা। 

(h) Why do the notion of ‘Eternal Heaven’ and ‘Eternal Hell’ stand contradictory 
according to practical Vedānta of Swami Vivekānanda? 
sামী িবেবকানেnর বয্বহািরক েবদােn — ‘অনn sগর্’ এবং ‘অনn নরেকর’ ধারণােক েকন  
s-িবেরাধী বলা হেয়েছ ? 
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2. Distinguish between Ātmavāda and Nairātmyavāda. Are they reconcilable in 

Advaita Vedānta? 
আtবাদ ও নরাtয্বােদর মেধয্ পাথর্কয্ কেরা। অৈdত েবদােn িক উভয় মেতর মেধয্ সমnয়সাধন  
সmব ? 

15

  
3. How will practical Vedānta bring about the well being of a society? Discuss after 

Swami Vivekananda. 
বয্বহািরক েবদাn কীভােব সমােজর পেk কলয্াণকর হেব, তা িবেবকানnেক অনুসরণ কের আেলাচনা 
কেরা। 

15

  
4. How can Vedantic theory be the basis of ethics? Explain after Vivekananda.  

েবদােnর তtt কীভােব নীিতপরায়ণতার িভিt হেত পাের তা িবেবকানnেক অনুসরণ কের বয্াখয্া কেরা। 
15

  
5. What is the justification for accepting ‘Nirguṇa’ instead of Saguṇa Īśwara in the 

Vedantic mind of Vivekananda? 
িবেবকানn তাঁর েবদাn িচnায় কীভােব সgণ ঈ েরর পিরবেতর্  ‘িনg র্ণ’ sীকােরর pেয়াজনীয়তা বয্াখয্া 
কেরেছন? 

15

  
 (Communist Manifesto / কিমউিনs ময্ািনেফেsা) 

 Answer Question No. 1 and any two from the rest within 600 words each 
১নং p  ও অপর েয-েকােনা dিট  pে র উtর pিতিট ৬০০ শেbর মেধয্ দাও 

1. Answer any four questions from the following within 150 words each: 
িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর pিতিট ১৫০ শেbর মেধয্ দাওঃ 

5×4 = 20

(a) What is meant by class conflictless society?
ে ণীdndহীন সমাজ বলেত কী েবাঝােনা হেয়েছ ? 

(b) What is meant by ‘Forces of production’?
‘উৎপাদন শিk’ বলেত িক েবাঝায় ? 

(c) Elucidate the main difference between Utopian socialism and scientific socialism. 
কাlিনক সমাজতেntর সে  বjািনক সমাজতেntর মূল পাথর্কয্ আেলাচনা কেরা। 

(d) What, according to Marx, is materialist conception of history? 
ইিতহােসর বstবাদী বয্াখয্া বলেত মাকর্স কী বুিঝেয়েছন ? 

(e) What is meant by ‘Primitive Communism’?
‘আিদম সাময্বাদ’ বলেত কী েবাঝায় ? 

(f) Explain dictatorship of the proletariat after Marx.
মাকর্সেক অনুসরণ কের সবর্হারার একনায়কতnt বয্াখয্া কেরা। 

(g) What is the main factor for social change? — Explain. 
সমাজ পিরবতর্েনর মূল কারণিট িক ? — বয্াখয্া কেরা। 

  
2. What is class struggle? Explain the different stages of class-struggle in human 

history.   
ে ণী সংgাম কােক বেল ? মানব-ইিতহাস িবিভn ধরেনর ে ণী সংgাম বয্াখয্া কেরা। 

15



B.A./Part-III/Hons./PHIA-VIII/2022 

3089 8

  
3. What is the significance of the slogan — “Working men of all countries unite”? 

What, according to Marx, is the international task of the class today?  
‘‘dিনয়ার মজdর এক হও’’— এই িনর তাৎপযর্ কী ? মাকর্স-এর মেত বতর্মান সমেয় িমক ে ণীর 
আnজর্ািতক কতর্বয্ কী ? 

8+7

  
4. Explain the origin and nature of family, according to Marx and Engels. 

মাকর্স ও এে লসেক অনুসরণ কের পিরবােরর উdব ও pkিত বণর্না কেরা। 
15

  

5. What does Marx mean by Feudalistic socialism? How does he criticize this 
doctrine?  
সামnতািntক সমাজতnt বলেত মাkর্ কী বুিঝেয়েছন ? এই তttিট িতিন কীভােব সমােলাচনা কেরেছন ? 

9+6

  

 (Dharma : Rabindranath Tagore / ধমর্ : রবীndনাথ ঠাkর) 

 Answer Question No. 1 and any two from the rest within 600 words each 
১নং p  ও অপর েয-েকােনা dিট  pে র উtর pিতিট ৬০০ শেbর মেধয্ দাও 

1. Answer any four questions from the following within 150 words each: 
িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর pিতিট  ১৫০ শেbর মেধয্ দাওঃ 

5×4 = 20

(a) What is the way to overcome sufferings recommended by Rabindranath Tagore in 
his essay “Prachin Bhārater Ekah”? 
dঃখেক অিতkম করার েকান ্   পেথর সnান রবীndনাথ ঠাkর তাঁর ‘‘pাচীন ভারেতর একঃ’’ pবেn 

িদেয়েছন ? 
(b) “Nāyamātmā balahīnena labhya”— Explain the significance of this Upanisadic 

statement. 
‘‘নায়মাtা বলহীেনর লভয্’’—এই উপিনষদীয় বাকয্িটর তাৎপযর্ বয্াখয্া কেরা।  

(c) Explain the significance of the story of three boons following the essay 
“Prārthanā”. 
‘‘pাথর্না’’ pবn অনুসরেণ িতনিট বেরর গেlর তাৎপযর্ বয্াখয্া কেরা। 

(d) Why is Utsava called ‘power of carnival’? Explain following Tagore’s essay 
“Utsaver Din”. 
উৎসবেক েকন শিkর উৎসব বলা হেয়েছ ? রবীndনাথ ঠাkেরর ‘‘উৎসেবর িদন’’ pবn অনুসরেণ বয্াখয্া 
কেরা। 

(e) Why does Rabindranath Tagore call the world as imperfect instead of nothing? 
Explain following his essay “Dukha”. 
েকন রবীndনাথ ঠাkর জগৎ-েক অপূণর্ বেলেছন, শূনয্ বেলনিন ? তাঁর ‘‘dঃখ’’ pবn অনুসরণ কের 
বয্াখয্া কেরা। 

(f) State briefly Rabindranath Tagore’s’ view on individualism following his essay 
“Tatah Kim”.  
বয্িk sাতntয্বাদ সmেn রবীndনাথ ঠাkেরর বkবয্ তাঁর ‘‘ততঃিকম ্  ’’ pবn অনুসরণ কের সংেkেপ 
উেlখ কেরা।  
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(g) According to Rabindranath Tagore, what is the great ideal upon which all our 
festivals are grounded? — Explain after Tagore’s essay “Utsaver Din”.  
রবীndনাথ ঠাkেরর মেত েকান  ্  মহান ভােবর উপর আমােদর সমs উৎসব pিতি ত ? রবীndনাথ ঠাkেরর 
‘‘উৎসেবর িদন’’ pবn অনুসরেণ বয্াখয্া কেরা। 

(h) How does Rabindranath Tagore explain the Four Āsramas? 
রবীndনাথ ঠাkর চtরা মেক িকভােব বয্াখয্া কেরেছন ? 

  
2. How does Rabindranath Tagore explain the order among diversity? Explain after 

his essay “Prāchin Bhārater Ekah”. 
বিচেtয্র মেধয্ শৃ লােক রবীndনাথ ঠাkর িকভােব বয্াখয্া কেরেছন ? তাঁর ‘‘pাচীন ভারেতর একঃ’’ 
pবn অবলmেন বয্াখয্া কেরা। 

15

  
3. “Flowerness is easy for flowers but humanity is not so easy for human being”. 

Explain the significance of this view of Tagore following his essay 
“Manuṣyatva”. 
‘‘পুে র পেk পু t যত সহজ, মানুেষর পেk মনুষয্t তত সহজ নেহ’’— রবীndনাথ ঠাkেরর এই 
বkবয্িটর তাৎপযর্ তাঁর ‘‘মনুষয্t’’ pবn অনুসরণ কের বয্াখয্া কেরা। 

15

  
4. What, according to Rabindranath Tagore, is our genuine prayer? Why, according 

to him, the so called patriot might be a positive hindrance to humanity? Explain 
following Rabindranath Tagore’s essay “Prārthanā”.  
 রবীndনাথ ঠাkেরর মেত আমােদর যথাথর্ pাথর্না কী ? েকন েদশিহৈতষী তাঁর মেত মানবতার অnরায় 
হেয় উঠেত পাের ? রবীndনাথ ঠাkেরর ‘‘pাথর্না’’ pবn অনুসরেণ বয্াখয্া কেরা । 

15

  
5. Explain the concept of Brahma-vihāra following Rabindranath Tagore’s essay 

“Utsaver Din”. 
রবীndনাথ ঠাkেরর ‘‘উৎসেবর িদন’’ pবn অনুসরণ কের bhিবহােরর ধারণািট বয্াখয্া কেরা। 

15

  

 (Practical and Environmental Ethics / বয্বহািরক এবং পিরেবশ নীিতিবদয্া) 

 Answer Question No. 1 and any two from the rest within 600 words each 
১ নং p  আবিশয্ক ও অপর েয-েকােনা dিট  pে র উtর pিতিট ৬০০ শেbর মেধয্ দাও 

1. Answer any four questions from the following within 150 words each: 
িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর pিতিট ১৫০ শেbর মেধয্ দাওঃ 

5×4 = 20

(a) Bring out the nature of human rights. 

মানবািধকােরর srপ বণর্না কেরা। 

(b) Can we justify by any means the killing of civilians in War? 

যুেd অসামিরক বয্িk হতয্া িক েকানভােব সমথর্ন করা যায় ? 

(c) Discuss the nature of liberal feminism. 

উদারপnী নারীবােদর srপ কী ? 
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(d) Distinguish between anthropocentric and non- anthropocentric ethics. 

নৃ-েকিndক ও অনৃেকিndক নিতকতার মেধয্ পাথর্কয্ েদখাও। 

(e) Do you think that suicide is a moral crime? Give reasons in favour of your 
answer.  

আtহতয্া িক একpকার নিতক অপরাধ ? েতামার মেতর সপেk যুিk দাও। 

(f) “No one is born a woman, she becomes a woman”– Explain the significance of 
the statement.  

‘েকউ নারী হেয় জnায় না, নারী হেয় ওেঠ’ —  উিkিটর তাৎপযর্ বয্াখয্া কেরা। 

(g) Distinguish between shallow ecology and deep ecology.

গভীর ও অগভীর বাstসংsােনর মেধয্ পাথর্কয্ আেলাচনা কেরা। 

(h) Give arguments in support of the conservation of nature.

pkিতেক সংরkণ করার সপেk যুিk দাও। 
(i) Do you support the principle of reservation as a means to compensate 

discrimination in society? 

tিম িক সমােজ বষেময্র pিতিবধােনর জনয্ সংরkণ নীিতেক সমথর্ন কেরা ? 

(j) Explain whether killing animal is morally wrong.  

pাণীহতয্া নিতক িদক েথেক অনয্ায় িক না —   আেলাচনা কেরা। 
  

2. What is euthanasia? What is voluntary euthanasia? Is voluntary euthanasia 
morally justified?   

কrণা হতয্া কী ? ঐিcক কrণা হতয্া-ই বা কী ? ঐিcক কrণা হতয্া িক নিতক িদক েথেক সমথর্নীয় ? 

4+4+7

  

3. What is feminism? Discuss in this connection, the nature and the role of radical 
feminism. 

নারীবাদ বলেত কী েবােঝা ? এ pসে  চরমপnী নারীবােদর srপ এবং িমকা আেলাচনা কেরা। 

5+10

  
4. What do you mean by terrorism? Is terrorism ethically permissible?  

সntাসবাদ বলেত কী েবােঝা ?  সntাসবাদ কী নিতকভােব সমথর্নীয় ? 

4+11

  
5. What is environment? Elucidate the nature of environmental ethics. 

পিরেবশ বলেত কী েবাঝায় ? এই pসে  পিরেবশগত নীিতিবদয্ার srপ ও উপেযািগতা আেলাচনা 
কেরা। 

5+10
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 GROUP-B 
(Full Marks-50) 

িবভাগ-খ 
(পূণর্মান-৫০) 

1. Write an essay on any one of the following topics of Indian Philosophy: 
(Within 1500 to 2000 words) 

ভারতীয় দশর্েনর িনmিলিখত িবষয়gিলর মেধয্ েয-েকােনা একিট িবষেয়র উপর pবn েলেখাঃ 
(১৫০০ েথেক ২০০০ শেbর মেধয্) 

25×1 = 25

(a) General Features of Indian Philosophy
ভারতীয় দশর্েনর সাধারণ  বিশ য্ 

(b) Brahma in Advaita Vedāṅta Philosophy
অৈdত েবদাn দশর্েন bhা  

(c) The concept of ‘Mokṣa’ in Indian Philosophy
ভারতীয় দশর্েন েমােkর ধারণা 

(d) The concept of Puruṣa and Prakṛiti in Sāṅkhya Philosophy.
সাংখয্দশর্েন পুrষ ও pkিত তtt। 

  
2. Write an essay on any one of the following topics of Western Philosophy: 

(Within 1500 to 2000 words): 

পা াতয্ দশর্েনর িনmিলিখত িবষয়gিলর মেধয্ েয েকােনা একিট িবষেয়র উপর িনবn েলেখাঃ 
(১৫০০ েথেক ২০০০ শেbর মেধয্) 

25×1 = 25

(a) Rationalist view on the concept of substance
dেবয্র srপ সmেn বুিdবাদীেদর মত 

(b) Plato’s Theory of Knowledge 
েpেটার jানতtt 

(c) Different types of Realism in Western Philosophy
পা াতয্দশর্েন িবিভn pকার বstবাদ 

(d) ‘Copernican revolution’ after Kant.
কােnর ‘েকাপারিনকান িবpব’। 

  
 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.  

 
——×—— 

 


