B.A. PART-III (General) Examination 2020
Subject: Philosophy
Paper: IV
Full Marks: 50
Time: 2 Hours
The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as per as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ ূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
রীিার্ণীর্ক যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।

(New Syllabus)
1st Half
Marks-25
1. Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
a) Determine the relation between religion and morality.
ধর্মণর ার্র্ ননক্ষেকোর ম্পকণ ক্ষনরূণ কর।
b) Briefly discuss the basic features of national religion.
োেীয় ধর্মণর মূ  নবক্ষলষ্ট্যগুক্ষ ংর্ির্ আর্াচনা কর।
c) State precisely the teleological argument for the existence of God.
ঈশ্বর্রর অক্ষিত্ব ক্ষবর্য় উর্েলযবাদী যু ক্ষিক্ষি যর্াযর্ভার্ব ক্ষববৃ ে কর।
d) What are the basic features of Hinduism? Discuss.
ক্ষন্দুধর্মণর প্রধান নবক্ষলষ্ট্যগুক্ষ কী কী? আর্াচনা কর।
e) Explain the five pillars of Islam.
ইার্মর ঞ্চিম্ভ বযাখ্যা কর।
2. Answer any one question: (যয যকান একক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
a) Explain the cosmological argument in favor of the existence of God.
ঈশ্বর্রর অক্ষির্ত্বর প্রমার্ণ ক্ষবশ্বেত্ত্বক্ষবয়ক যু ক্ষিক্ষি আর্াচনা কর।
b) Is India a religious state or a secular state? Discuss.
ভারেবণ কী একক্ষি ধমণীয় রাষ্ট্র, না ধমণক্ষনরর্ি রাষ্ট্র? আর্াচনা কর।
c) Explain critically Freud’s concept of religion.
ধমণ ম্পর্কণ ফ্রর্য়র্ের ধারণাক্ষির ক্ষবচার বযাখ্যা কর।

5×3=15

10×1=10

2nd Half
Marks-25
3. Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
a) What are the differences between association and institution?
ক্ষমক্ষে বা ংর্ের ার্র্ প্রক্ষেষ্ঠান বা ংস্থার ার্ণকযগুক্ষ কী কী?
b) What is the difference between class-attitude and class-consciousness?
যেক্ষণ-মর্নাভাব ও যেক্ষণ-যচেনার মর্ধয ার্ণকয কী?
c) Discuss briefly the main features of scientific socialism.
নবজ্ঞাক্ষনক মােের্ের প্রধান নবক্ষলষ্ট্যগুক্ষ আর্াচনা কর।

5×3=15

d) Give two arguments in favor of monogamy.
একগামী ক্ষববার্র মর্ণর্ন দু ক্ষি যু ক্ষি দাও।
e) Bring out the main components of democracy.
গণের্ের মূ  উাদানগুক্ষ ক্ষরস্ফুি কর।
4. Answer any one question: (যয যকান একক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
10×1=10
a) How can swaraj be achieved? Discuss following Gandhiji.
স্বরাে কীভার্ব অেণন করা যায়? গান্ধীেী অনু রর্ণ উত্তর দাও।
b) Explain different forms of equality.
ার্মযর ক্ষবক্ষভন্ন রূগুক্ষ বযাখ্যা কর।
c) How is satyāgaraha and ahiṁsā related to each other? Discuss after Gandhiji.
কীভার্ব েযাগ্র ও অক্ষংা এর্ক অর্রর ার্র্ কীভাবে ম্পক্ষকণে? গান্ধীেীর্ক অনু রণ কর্র আর্াচনা কর।

(Old Syllabus)

1.
a)
b)
c)

1st Half
Marks-25
Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
How is dharma related to ethics? Discuss.
ধমণ কীভার্ব ননক্ষেকোর ার্র্ েক্ষিে? আর্াচনা কর।
Discuss briefly the main tenets of Christianity.
খ্রীষ্ট্ধর্মণর প্রধান অক্ষভমে ের্া নীক্ষেগুক্ষ ংর্ির্ আর্াচনা কর।
How is religion related to humanism, according to Rabindranath?

5×3=15

রবীন্দ্রনার্র্র মর্ে ধমণ কীভার্ব মানবোবার্দর ার্র্ েক্ষিে?
d) What are the main features of Indian secularism? Discuss.
ভারেীয় ধমণক্ষনরর্িোর মূ  নবক্ষলষ্ট্যগুক্ষ আর্াচনা কর।
e) What are the main pillars of Islam? Discuss.
ইাম ধর্মণর মূ  িম্ভগুক্ষ কী কী? আর্াচনা কর।
2. Answer any one question: (যয যকান একক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
10×1=10
a) Discuss the subject matter of philosophy of religion.
ধমণদলণর্নর ক্ষবয়বস্তু কী ো আর্াচনা কর।
b) Discuss fully the basic features of national religion.
োেীয় ধর্মণর মূ  নবক্ষলষ্ট্যগুক্ষ ক্ষবিার আর্াচনা কর।
c). Explain the cosmological argument in favor of the existence of God.
ঈশ্বর্রর অক্ষির্ত্বর প্রমার্ণ ক্ষবশ্বেত্ত্বক্ষবয়ক যু ক্ষিক্ষি আর্াচনা কর।
2nd Half
Marks: 25
3. Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
a) How can swarāja be achieved? Answer following Gandhi.
স্বরাে কীভার্ব অেণন করা যায়? গান্ধীেী অনু রর্ণ উত্তর দাও।
b) Discuss social utility of vocational education.

5×3=15

বৃ ক্ষত্তমূ ক ক্ষলিার ামাক্ষেক উকাক্ষরো আর্াচনা কর।
c) Explain three causes of divorce.
ক্ষববা-ক্ষবর্ের্দর ক্ষেনক্ষি কারণ বযাখ্যা কর।
d) Give any two reasons in favor of monogamy.
একগামী ক্ষববার্র মর্ণর্ন যয যকান দু ক্ষি যু ক্ষি দাও।
e) Discuss the main hindrances to national integration in India.
োেীয় ংক্ষের র্র্ প্রধান প্রধান অন্তরায়গুক্ষ আর্াচনা কর।
4. Answer any one question: (যয যকান একক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
10×1=10
a) Determine the subject matter of social philosophy.
মােদলণর্নর ক্ষবয়বস্তু ক্ষনরূণ কর।
b) How is satyāgaraha and ahiṁsā related to each other? Discuss after Gandhiji.
কীভার্ব েযাগ্র এবং অক্ষংা এর্ক অর্রর ার্র্ ম্পক্ষকণে গান্ধীেীর্ক অনু রণ কর্র ো আর্াচনা কর।
c) Explain and illustrate the different forms of equality.
ার্মযর ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার উদারণ  বযাখ্যা কর।
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