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 5th Semester Internal Examination (Hons.) -2021      

 

Sub: Philosophy   
                                

                                    প্রতিটি ক োর্স/পেেোপেে জন্য েৃথ  েৃথ  উত্তেেত্র ব্যব্হোে  েপি হপব্। 

 

CC-T-11 

          

               কেপ োন্ ৫ টি প্রপেে জন্য উত্তে দোও   ২ x ৫ 

ক) সমাজ দর্শন কাকক বকে ? খ) ‘Capital’ গ্রকের রচয়িতা কক ? গ) প্রকেতায়রকিত বা শ্রমজীবী বেকত মাকশ স য়ক বুয়িকিকেন ? ঘ) সঙ্ঘ-সয়ময়ত ও 

সম্প্রদাকির মকযে ককানটি কবর্ী বোপক ও ককন ? ঙ) কাল্পয়নক সমাজতন্ত্র কাকক বকে ? চ) সতোগ্রহ য়ক ? ে) বেয়িস্বাতন্ত্রেবাদ বেকত য়ক কবািাি ?  জ) 

সমাজতকন্ত্রর একটি গ্রহণক াগে সংজ্ঞা দাও।   

 

CC-T-12 

 

          কেপ োন্ ৫ টি প্রপেে জন্য উত্তে দোও   ২ x ৫ 

ক) কজাকসফ ‘পদ’ বেকত য়ক বুয়িকিকেন ? খ) কজাকসফ পকদর বেিের্শ বেকত য়ক বুয়িকিকেন ? গ) কজাকসকফর মকত য়বয়র্ষ্ট পদ য়ক ? ঘ) কসট কাকক বকে ? 

ঙ) সদকসের য়িয়িকত কসট কি প্রকার ও য়ক য়ক ? চ) দুটি কসট কখন অয়িন্ন (Identical) হি ? ে) Proper Subset কাকক বকে ?  জ) A={1,2,3} এর 

সাবকসট গুকো য়ক য়ক হকত পাকর ? ি) A є B এবং A  =  B একদর মকযে পার্শকে য়ক ? ঞ) Binary relation বেকত য়ক কবাি ?  

                                   

                                                                               DSE-T-1 
         

          কেপ োন্ ৫ টি প্রপেে জন্য উত্তে দোও   ২ x ৫ 

ক) পারমায়র্শক সৎ বেকত য়ক কবাি ? খ) কবদাঙ্গ কিটি ও য়ক য়ক ? গ) কবদান্তসারঃ গ্রকের চারটি অনুবন্ধ য়ক য়ক ? ঘ) য়নতে ও ননয়ময়িক কমশ বেকত য়ক কবাি ? 

ঙ) সাযন চতুষ্ঠি য়ক য়ক ? চ) অজ্ঞান কি প্রকার ও য়ক য়ক ? ে) প্রাজ্ঞ কাকক বো হি জ) পঞ্চতন্মাত্র য়ক য়ক ? ি) পঞ্চীকরণ বেকত য়ক কবাি ? ঞ) সু্থে কদহ 

কি প্রকার ও য়ক য়ক ? 

 

 

DSE-T-2 
      

           কেপ োন্ ৫ টি প্রপেে জন্য উত্তে দোও   ২ x ৫ 

ক) য়হউকমর কেখা কতামাকদর পাঠ্ে বইটির পুকরা নাম কেখ। খ) য়হউকমর মকত অনুষকঙ্গর য়নিম গুয়ে কি প্রকার ও য়ক য়ক ? গ) য়হউম কিপ্রকার দর্শকনর কর্া 

বকেকেন এবং কসগুয়ে য়ক য়ক ? ঘ) অয়যয়বদো বেকত য়ক কবাি ? ঙ) য়হউম ‘মুদ্রণ’ বেকত য়ক বুয়িকিকেন ? চ) য়হউম ‘সংকবদন’ বেকত য়ক বুয়িকিকেন ? ে) 

‘মুদ্রণ’ ও ‘সংকবদন’ এর মকযে মূে পার্শকে য়ক ? জ) য়হউম ‘যারণা’ বেকত য়ক বুয়িকিকেন ?  
 


