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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours Part-III Examination, 2020

PHILOSOPHY
PAPER-PHIA-VIII
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50

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-25)

িবভাগ-ক
(পূণর্মান-২৫)
Answer any one Optional Paper

েয-েকােনা একিট ঐিcক পেtর উtর দাও
(Vedāntasāra / েবদাnসার)
Answer Question No. 1 and any one from the rest

১ নং p ও অপর েয-েকােনা একিট pে র উtর দাও
Answer any two questions from the following within 150 words each:

1.

5×2 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর pিতিট ১৫০ শেbর মেধয্ দাওঃ
(a) What is the distinction between Prājna Caitanya and Turiya Caitanya?

pাj ৈচতনয্ ও tরীয় ৈচতেনয্র মেধয্ পাথর্কয্ কী ?
(b) What is ‘anubandha’?

‘অনুবn’ িক ?
(c) Distinguish between Jivanmukti and Videhamukti.

জীবনমুিk ও িবেদহমুিkর মেধয্ পাথর্কয্ িনণর্য় কেরা।
(d) Distinguish between Vastu and Avastu.

বst ও অবstর মেধয্ পাথর্কয্ কেরা।
(e) What is Nimitta Kāraṇa?

িনিমt কারণ কী ?
(f) Distinguish between Parināma and Vivarta.

পিরণাম ও িববেতর্র মেধয্ পাথর্কয্ কেরা।
(g) Distinguish between Swarupa lakṣaṇa and Tatastha lakṣaṇa.

srপ লkণ ও তটs লkেণর মেধয্ পাথর্কয্ কেরা।
(h) Distinguish between Savikalpaka and Nirvikalpaka Samādhi.

সিবকlক ও িনিবর্কlক সমািধর মেধয্ পাথর্কয্ কেরা।
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2. (a) What is meant by ‘Tātparya’ of a sentence?

5+10

বােকয্র ‘তাৎপযর্’ বলেত কী েবাঝায় ?
(b) Explain the six marks through which tātparya can be determined.

তাৎপেযর্র িনণর্ায়ক ছয়িট িলে র পিরচয় দাও।
3. (a) Explain the means of attaining nirvikalpaka samādhi.

11+4

িনিবর্কlক সমািধলােভর উপায়সমূহ বয্াখয্া কেরা।
(b) When does a yogin attain nirvikalpaka samādhi?

সাধক কখন িনিবর্কlক সমািধ pাp হয় ?
4.

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

4+11

সাধন চt য়gিল কী কী ? েয-েকােনা একিটর সিবsার আেলাচনা কেরা।
5.

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

15

অjােনর লkণ দাও। লkণিsত pেতয্কিট পেদর সাথর্কতা আেলাচনা কেরা।

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

১নং p ও অপর েয-েকােনা একিট pে র উtর ৬০০ শেbর মেধয্ দাও
Answer any two questions from the following within 150 words each:

1.

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর pিতিট ১৫০ শেbর মেধয্ দাওঃ
(a) Give a brief account of Ryle’s theory of self.

রাইেলর ‘আtা’ তেttর সংিkp বণর্না দাও।
(b) What is ‘Category mistake’ according to Ryle?

রাইেলর মেত ‘ে ণীগত ািn’ কােক বেল ?
(c) What is meant by ‘single-track’ and ‘multi-track disposition’?

একমুখী ও বhমুখী pবণতা বলেত কী েবাঝায় ?
(d) What are the two types of explanation, according to Ryle?

রাইেলর মেত dই pকার বয্াখয্া কী কী ?
(e) Give a brief account of Descartes’s Mind-body theory of Interactionism.

েদকােতর্র েদহ-মন িমথিkয়াবাদিটর সংিkp িববরণ দাও।
(f) Explain briefly after Ryle, what is “dispositional statement”.

রাইল’ েক অনুসরণ কের ‘‘pবণতাসূচক বােকয্র’’ সংিkp বয্াখয্া দাও।
(g) Explain briefly the concept of volition, after Ryle.

রাইল’-েক অনুসরণ কের ‘pবৃিtর’ ধারণা সংেkেপ আেলাচনা কেরা ।
(h) Discuss, in brief, the notion of ‘retrospection’ in relation to self-knowledge.

আtjােনর েpিkেত ‘‘প াৎদশর্েনর’’ মতবাদিট আেলাচনা কেরা।
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2.

Distinguish between knowing-how and knowing-that. Is intelligence a kind of
knowing-how?

10+5

েকৗশল jান ও বাচিনক jােনর মেধয্ পাথর্কয্ কেরা । বুিd িক েকৗশল jান ? — বয্াখয্া কেরা।
3.

Enumerate the nature of Consciousness, after Ryle.

15

রাইলেক অনুসরণ কের েচতনার srপ আেলাচনা কেরা।
4.

What is the difference between Voluntary and Involuntary actions, according to
Ryle? State Ryle’s arguments against Cartesian notion of volition.

8+7

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

5+10

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

(Logic / তকর্িবদয্া)
Answer Question No. 1 and any one from Section-I or Section-II

১নং p আবিশয্ক, এছাড়াও খ -১ অথবা খ -২ েথেক েয-েকােনা একিট pে র উtর দাও
Answer any tow questions from the following:

1.

5×2 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাওঃ
(a) Prove that there is one and only one empty set.

pমাণ কেরা েয শূনয্ ে ণী একিট এবং েকবলমাt একিটই ।
(b) Explain the difference between A ∪ B and A ∩ B using examples.

উদাহরণসহ A ∪ B এবং A ∩ B -এর পাথর্কয্ কেরা।
(c) What is counter example? Give an example.

বাধক দৃ াn কােক বেল ? একিট উদাহরণ দাও।
(d) In the following example decide which of the following statements are true:

িনmিলিখত দৃ াnিটর েkেt িনেmর েকান িববৃিতিট সতয্তা িনণর্য় কেরাঃ
A ∈ B A ⊆ B A = B.
A = the set of positive integers.
B = the set of positive and negative integers.
A = সদথর্ক সংখয্ার েসট।
B = সদথর্ক ও নঞথর্ক সংখয্ার েসট।
(e) Show, how the truth tree method can be used to test consistency of statements.

সতয্শাখা পdিতর সাহােযয্ কীভােব বােকয্র সংগিত িনণর্য় করা যায় েদখাও।
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(f) Give an example of two sets, A and B such that A is both a member of B and
subset of B.

dিট েসট A এবং B-এর এমন একিট দৃ াn দাও েযখােন A B-এর সদসয্ ও একই সােথ উপে ণী
(subset)।
(g) Discuss briefly the ṗaradoxes of C.I. Lewis’s theory of entailment.

pসিk সmেকর্ C.I. Lewis-এর মতবােদর kটাভাসgিল সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
(h) Explain the relation of transitive, intransitive and non-transitive with example.

সংkামক, িবসংkামক এবং অসংkামক সmn উদাহরণ সহেযােগ বয্াখয্া কেরা।

SECTION-I / খ -১
2. (a) Translate the following sentences using set theoretic notation:

3

িনmিলিখত বাকয্gিলেক েসট িলিপেত বয্k কেরাঃ
(i)

Apples and oranges are fruits.

আেপল ও কমলােলবু হেলা ফল।
(ii) All are not saints who go to the church.

যারা গীজর্ায় যায় তারা সকেলই সাধু বয্িk নয়।
(iii) No witness is both sane and a liar.

েকােনা সাkীই একসােথ pkিতs ও িমথয্াবাদী নয়।
(b) If A = {1, 2, 3, 4} , B = {2, 4, 6, 8} , C = {3, 4, 5, 6} then find out the following
sets:

2+2

যিদ A = {1, 2, 3, 4} , B = {2, 4, 6, 8} , C = {3, 4, 5, 6} হয়, তেব িনmিলিখত েসটgিল িনণর্য়
কেরাঃ
(i)

( A ∪ B) ~ C

(ii) ( B ~ A) ∩ ( A ~ C )

(c) What is complimentary set?

2

পিরপূরক েসট কােক বেল ?
(d) Which of the following statements are true? If false, give counter example.

2

িনmিলিখত বাকয্gিলর মেধয্ েকানgিল সতয্ ? যিদ েকানgিল িমথয্া হয়, তাহেল িবrd দৃ াn দাও।
(i) If A ∈ B and B ⊈ C, then A ∉ C

যিদ A ∈ B এবং B ⊈ C হয়, তেব A ∉ C
(ii) If A ⊆ B and B ∈ C, then A ∉ C.

যিদ A ⊆ B এবং B ∈ C হয়, তেব A ∉ C।
(e) Give the different forms of the relation ‘included in’ and distinguish the different
forms with examples.

অn র্িkর সmেnর িবিভn আকারgিল েলেখা এবং দৃ াn সহকাের এই আকারgিলর মেধয্ পাথর্কয্
িনrপণ কেরা।
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3. (a) Let A = {Madison, Pickney, 2}, R = {< 1, 1 >, <Madison, Pickney>, < 1, 2 >}
then classify the relation according to the properties they do or do not have
(eg-reflexive, symmetric, not asymmetric, not transitive etc.).

5

যিদ A = {Madison, Pickney, 2} এবং R = {< 1, 1 >, <Madison, Pickney>, < 1, 2 >}
হয়, তেব ধমর্ বা property-র িভিtেত এই সmn বয্াখয্া কেরা।
(b) Test the validity of the following argument by Venn diagram:

5

েভনিচেtর সাহােযয্ যুিkিটর ৈবধতা িবচার কেরাঃ
All witnesses are prejudiced.
Some witnesses are not liars.
∴ Some liars are not prejudiced.

সকল সাkীরাই kসংsারাcn।
িকছু সাkী িমথয্াবাদী নয়।
∴িকছু িমথয্াবাদী kসংsারাcn নয়।
(c) Test by Venn diagram whether the following propositions are consistent or not:

5

েভনিচেtর সাহােযয্ িনেmাk বাকয্gিল সংগিতপূণর্ িকনা েদখাওঃ
B∩C=Λ
(A ∩ C) ~ B = Λ
(A ∩ B) ~ C = Λ
(A ∩ B) ∪ (A ∩ C) ∪ (B ∩ C) ≠ Λ

SECTION-II / খ -২

4. (a) Use truth-tree method to determine the validity of the following sentence:

3

সতয্শাখা পdিতর সাহােযয্ নীেচর বাকয্িটর ৈবধতা িনণর্য় কেরাঃ
(∃u ) ( L × x) → (∃x) (∃y ) L × y .
(b) Use truth-tree method to show that the following two sentences are logically
equivalent:

2

সতয্শাখা পdিতর সাহােযয্ িনmিলিখত dিট বাকয্ েযৗিkক সমাথর্ক িকনা েদখাওঃ
(∃x ) ( Px × Qx), (∃x) Px ∨ (∃x) Qx
(c) Test the following arguments for validity by Truth-tree method:

4+4

সতয্শাখা পdিতর সাহােযয্ িনmিলিখত যুিkgিলর ৈবধতা িবচার কেরাঃ
Even if it rains, we will swim. Therefore, we will swim.

বৃি হেলও আমরা সাঁতার কাটেবা, সুতরাং আমরা সাঁতার কাটেবা।
(u ) (x) ( xT m → uT m)
— uT m /∴– (∃x ) xT m .
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(d) Use truth-tree method to show that the following sentence is a logical truth:

2

সতয্শাখা পdিতর সাহােযয্ নীেচর বাকয্িটর মেধয্ েযৗিkক সমাথর্তা েদখাওঃ
(∃x ) ( Px ∨ Qx), (∃x) Px ∨ (∃x) Qx
5.

Discuss fully the relation between philosophical logic and mathematical logic.

15

দাশর্িনক যুিkিবদয্া এবং গািণিতক যুিkিবদয্ার মেধয্ পাথর্কয্ সিবsাের আেলাচনা কেরা।

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

১ নং p ও অপর েয-েকােনা একিট pে র উtর ৬০০ শেbর মেধয্ দাও
Answer any two questions from the following within 150 words each:

1.

5×2 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর pিতিট ১৫০ শেbর মেধয্ দাওঃ
(a) Explain the notion of ‘morality’ after Vedānta Tattva.

েবদাnতtt অনুসরণ কের ‘ৈনিতকতা’র ধারণািট বয্াখয্া কেরা।
(b) Is Advaitavāda contradictory to Dvaitavāda?

অৈdতবাদ িক ৈdতবােদর িবেরাধী ?
(c) Is the state of Advaita merely an ideology or can it be attainable? Discuss
according to Vivekananda’s Vedānta.

অৈdত অবsা িক েকবল-ই আদশর্মাt, না িক েকউ ঐ অবsা সতয্ই লাভ করেত পােরন ? িবেবকানেnর
েবদাn অনুসরণ কের েলেখা।
(d) Why do the notion of ‘Eternal Heaven’ and ‘Eternal Hell’ stand selfcontradictory according to Practical Vedānta of Swami Vivekananda?

sামী িবেবকানেnর বয্বহািরক েবদােn ‘অনn sগর্’ এবং ‘অনn নরক’ -এর ধারণােক েকন sিবেরাধী
বলা হেয়েছ ?
(e) What is ‘Aparoksānubhuti’ and how can it be attained? Briefly state after
Vivekananda.

‘অপেরাkানু িত’ কী ? কীভােব তা লাভ করা যায় ? িবেবকানnেক অনুসরণ কের সংেkেপ বয্াখয্া
কেরা।
(f) How are Ᾱtmavāda and Nairātmavāda reconciled in Advaita Vedānta?

অৈdতেবদােn কীভােব আtবাদ ও ৈনরাtবােদর মেধয্ সমnয় করা হেয়েছ ?
(g) What is Īśvara according to Vedānta? Discuss briefly after Vivekananda.

েবদােnর ঈ র কী ? িবেবকানnেক অনুসরণ কের সংেkেপ বয্াখয্া কেরা।
(h) Briefly explain after Swamiji’s Practical Vedānta, ‘the ways of winning
weaknesses’.

sামীজীর বয্বহািরক েবদাn অনুসরণ কের ‘dবর্লতা জয় করার উপায়’ সmেn সংেkেপ বয্াখয্া কেরা।
2.

How can Vedāntic theory be the basis of ethics? Explain after Swami
Vivekananda.

ৈবদািnক তtt কীভােব ৈনিতকতার িভিt হেত পাের ? sামী িবেবকানnেক অনুসরণ কের আেলাচনা
কেরা।
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3.

Explain after ‘Practical Vedānta’, – the real nature of man. How is the concept of
self-sacrifice deduced from the nature of man?

10+5

pােয়ািগক েবদাn অনুসরেণ মানুেষর pkত srপ কী — তা বয্াখয্া কেরা। মানব pkিত েথেক
আtতয্ােগর ধারণা কীভােব িনঃসৃত হেয়েছ ?
4.

Explain how the anecdotes of Satyakāma and Upakośala of Chhāndogya
Upanisada indicate the Practical Vedāntic view.

15

ছােnাগয্ উপিনষেদর সতয্কাম এবং উপেকাশেলর কািহনী dিট কীভােব pােয়ািগক ৈবদািnক ধারণােক
িনেদর্শ কের তা বয্াখয্া কেরা।
5.

Explain ‘the ideal of Universal Religion’ after Vivekananda’s ‘Practical Vedānta’.

15

িবেবকানেnর pােয়ািগক েবদাn অনুসরণ কের ‘িব জনীন ধেমর্র আদশর্ ’ সmেকর্ আেলাচনা কেরা।

(Dharma : Rabindranath Tagore / ধমর্ : রবীndনাথ ঠাkর)
Answer Question No. 1 and any one from the rest within 600 words

১নং p ও অপর েয-েকােনা একিট pে র উtর ৬০০ শেbর মেধয্ দাও
Answer any two questions from the following within 150 words each:

1.

5×2 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর pিতিট ১৫০ শেbর মেধয্ দাওঃ
(a) Explain the concept of Brahma-Vihāra after Rabindranath.

রবীndনাথেক অনুসরণ কের bhিবহােরর ধারণািট িবে ষণ কেরা।
(b) What is the way to overcome sufferings recommended by Rabindranath Tagore in
his essay “Prāchīn Bhārater Ekaḥ”?

dঃখেক অিতkম করার েকান পেথর সnান রবীndনাথ ঠাkর তাঁর ‘‘pাচীন ভারেতর একঃ’’ pবেn
িদেয়েছন ?
(c) Discuss in brief, after Rabindranath Tagore the two aspects of human nature.

রবীndনাথেক অনুসরণ কের মনুষয্ pkিতর dিট িদক সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
(d) What does Tagore mean by ‘freedom’?

sাধীনতা বলেত রবীndনাথ কী বুিঝেয়েছন ?
(e) How does patriotism become an obstacle for humanity? Discuss briefly after
Rabindranath.

েদশেpম কীভােব মানবতার অnরায় হয় ? রবীndনাথেক অনুসরণ কের সংেkেপ বণর্না কেরা।
(f) “Actually acceptance and rejection, bondage and renunciation—both are equally
true”— Explain in brief after Tagore.

‘‘বstত gহণ এবং বজর্ন, বnন এবং ৈবরাগয্, dিটই সমান সতয্’’ — রবীndনাথেক অনুসরণ কের সংেkেপ
বয্াখয্া কেরা।
(g) How does Rabindranath Tagore explain the four Āsramas?

রবীndনাথ ঠাkর কীভােব চtরা মেক বয্াখয্া কেরেছন ?
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(h) Briefly discuss different senses of the term Duḥkha following Tagore’s essay
‘Duḥkha’.

রবীndনােথর dঃখ pবn অনুসরণ কের dঃেখর িবিভn অথর্ সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
2.

Which one is the day of festivity for human beings? Explain elaborately after
Tagore’s essay ‘Utsaber Din’.

15

মানুেষর উৎসেবর িদন কেব ? রবীndনােথর ‘উৎসেবর িদন’ pবn অনুসরেণ িবsািরত আেলাচনা কেরা।
3.

How does Rabindranath explain the diverse nature of the universe in his essay
‘Prāchīn Bhārater Ekaḥ’?

15

রবীndনাথ কীভােব তাঁর ‘pাচীন ভারেতর একঃ’ pবেn িবে র ৈবিচtয্েক বয্াখয্া কেরেছন ?
4.

Explain the concept of ‘genuine prayer’ following Tagore’s essay ‘Prārthanā’.

15

রবীndনােথর ‘‘pাথর্না’’ pবn অনুসরণ কের যথাথর্ pাথর্নার ধারণািট বয্াখয্া কেরা।
5.

Critically explain Rabindranath Tagore’s view on individualism following his
essay “Tatah Kim”.

15

রবীndনাথ ঠাkেরর বয্িk sাতntবাদ তাঁর ‘ততঃিকম’্ pবn অনুসরণ কের িবচারপূবর্ক বয্াখয্া কেরা।

(Communist Manifesto / কিমউিনs ময্ািনেফেsা)
Answer Question No. 1 and any one from the rest within 600 words

১নং p ও অপর েয-েকােনা একিট pে র উtর ৬০০ শেbর মেধয্ দাও
Answer any two questions from the following within 150 words each:

1.

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর pিতিট ১৫০ শেbর মেধয্ দাওঃ
(a) Explain the nature of family according to Marx and Engels.

মাকর্স ও এে লসেক অনুসরণ কের পিরবােরর pkিত বণর্না কেরা।
(b) How is manufacture different from machinofacture?

‘ময্ানুফয্াকচার’-এর সে েমিশেনাফয্াকচােরর pেভদ কী ?
(c) How do Marx and Engels criticise feudalistic socialism?

মাকর্স এবং এে লস কীভােব সামnতািntক সমাজতেntর সমােলাচনা কেরেছন ?
(d) What is meant by ‘forces of production’? What are the relations between
production and forces of production?

‘উৎপাদন শিk’ বলেত কী েবাঝায় ? উৎপাদন সmেকর্র সে উৎপাদন শিkর সmকর্ কী ?
(e) Explain the revolutionary character of Capitalism.

পুঁিজবােদর ৈবpিবক চিরt বণর্না কেরা।
(f) What is the main factor of social change?

সমাজ পিরবতর্েনর মূল কারণিট কী ?
(g) Explain, in brief, the historical evolution of the proletariat.

সবর্হারা ে ণীর ঐিতহািসক িববতর্েনর সংিkp বণর্না দাও।
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2.

“The history of all human society, past and present, has been the history of class
struggles”. — Explain.

15

‘‘অতীত এবং বতর্মান, সমg মানব ইিতহাস হল ে ণীসংgােমর ইিতহাস।’’ — বয্াখয্া কেরা।
3.

Elucidate the main differences between Utopian Socialism and Scientific
Socialism.

15

কাlিনক ও ৈবjািনক সমাজতেntর মূল পাথর্কয্gিল বণর্না কেরা।
4.

What, according to Marx and Engels, is the International task of the working
class today?

15

মাকর্স ও এে লেসর মেত িমক ে ণীর বতর্মান আnজর্ািতক কতর্বয্ কী ?
5.

Write short notes on: (any two) / টীকা েলেখাঃ (েয-েকােনা dিট )

7 12 ×2=15

(a) Materialist conception of history

ইিতহােসর বstবাদী বয্াখয্া
(b) Dictatorship of the proletariat

সবর্হারা ে ণীর একনায়কতnt
(c) Attitude of Communists to different opposition parties.

িবিভn িবেরাধী দেলর pিত কিমউিনsেদর মেনাভাব।

(Practical and Environmental Ethics / বয্বহািরক এবং পিরেবশ নীিতিবদয্া)
Answer Question No. 1 and any one from the rest within 600 words

১ নং p ও অপর েয-েকােনা একিট pে র উtর ৬০০ শেbর মেধয্ দাও
Answer any two questions from the following within 150 words each:

1.

5×2 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর pিতিট ১৫০ শেbর মেধয্ দাওঃ
(a) Distinguish between ‘Rights and Human Rights’. Are all Rights Human Rights?

অিধকার এবং মানব অিধকােরর মেধয্ পাথর্কয্ িনণর্য় কেরা। সমs pকার অিধকারই িক মানব অিধকােরর
অn র্k ?
(b) What do you mean by discrimination on the basis of Religion? Is it tenable from
the view point of Ethics?

ধমর্গত েভদ-ৈবষময্ বলেত কী েবােঝা ? এrপ ৈবষময্ িক নীিতগতভােব gহণেযাগয্ ?
(c) What do you mean by Voluntary Euthanasia? Is it morally admissible? Explain
fully.

ঐিcক কrণাহতয্া কােক বেল ? ঐিcক কrণাহতয্া ৈনিতকভােব সমথর্নেযাগয্ িকনা তা আেলাচনা
কেরা।
(d) Is there any argument in favour of morality of the preservation of Nature?

pkিতেক সংরkণ করার ৈনিতকতার সপেk িক েকােনা যুিk আেছ ?
(e) What are the main differences between Liberal Feminism and Radical Feminism?

উদারপnী ও রkণশীল নারীবােদর মূল পাথর্কয্gিল কী কী ?
3089
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(f) What are the arguments against Deep Ecology?

গভীর বাstতেntর িবrেd যুিkgিল কী কী ?
(g) What are the arguments in favour of suicide?

আtহতয্ার সপেk যুিkgিল কী তা উেlখ কেরা।
(h) Discuss whether there should be the moral status of the plants and trees.

উিdদkেলর ৈনিতক মযর্াদা থাকা উিচত িক ?
(i) Is terrorism ethically acceptable?

সntাসবাদ িক ৈনিতকভােব সমথর্নীয় ?
(j) Put forward the arguments against the discrimination on the basis of sex.

িল গত ৈবষেময্র িবrেd যুিkgিল উপsািপত কেরা।
2.

Distinguish between Killing, Suicide and Euthanasia. What are the different
forms of Euthanasia? Explain after Peter Singer.

3+12

হতয্া, আtহতয্া এবং কrণাহতয্ার মেধয্ পাথর্কয্ িনণর্য় কেরা। কrণাহতয্ার িবিভn rপgিল কী কী তা
িপটার িস ারেক অনুসরণ কের আেলাচনা কেরা।
3.

What are the points of difference between Anthropocentrism
Non-Anthropocentrism moral theories regarding environment?

and

15

What do you mean by Human Rights? Discuss the main characteristics of Human
Rights.

3+12

মানবেকিndক ও অমানবেকিndক ৈনিতক দৃি ভ ীর মেধয্ পাথর্কয্gিল উেlখ কেরা।
4.

মানবািধকার বলেত কী েবাঝায় ? মানবািধকােরর মূল ৈবিশ য্gিল আেলাচনা কেরা।
5.

What are the ends and means of a war? Do you need any special set of moral
standards during war?

3+3+9

যুেdর লkয্ ও উপায় বলেত কী েবােঝা ? যুেdর সময় িক েকােনা িবেশষ ৈনিতক মানদ pেয়াজন ?

GROUP-B
(Full Marks-25)

িবভাগ-খ
(পূণর্মান-২৫)
Write an essay on any one of the following topics of Indian Philosophy: 25×1 = 25
(Within 1500 to 2000 words)

6.

ভারতীয় দশর্েনর িনmিলিখত িবষয়gিলর মেধয্ েয-েকােনা একিট িবষেয়র উপর pবn েলেখাঃ
(১৫০০ েথেক ২০০০ শেbর মেধয্)
(a) Pramāṇa in Indian Philosophy

ভারতীয় দশর্েন pমাণ
(b) Anekāntavāda vs. Syādvāda

অেনকাnবাদ বনাম সয্াৎবাদ
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(c) Īśvara in Indian Philosophy

ভারতীয় দশর্েন ঈ র
(d) Nature of Abhāva in Vaiśeṣika and Mīmānsā Philosophy.

ৈবেশিষক ও মীমাংসা দশর্েন অভােবর ৈবিশ য্ ।
OR

7.

/ অথবা

Write an essay on any one of the following topics of Western Philosophy: 25×1 = 25
(Within 1500 to 2000 words)

পা াতয্ দশর্েনর িনmিলিখত িবষয়gিলর মেধয্ েয-েকােনা একিট িবষেয়র উপর িনবn েলেখাঃ
(১৫০০ েথেক ২০০০ শেbর মেধয্)
(a) Plato’s Theory of Knowledge

েpেটার jানতtt
(b) Place of God in the Philosophy of Descartes and Spinoza

েদকাতর্ ও িsেনাজার দশর্েন ঈ র
(c) Entailment theory vs. Constant Conjunction theory

pসিkতtt বনাম িনয়ত পারmযর্ তtt
(d) Problem of metaphysics in Kantian Philosophy.

কােnর দশর্েন অিধিবদয্া সংkাn সমসয্া।
——×——
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