
Kandi Raj College 
3rd Semester (Hons.) Internal Examination, 2022 

Sub: Philosophy 

                 CC-T-5, CC-T-6, CC-T-7, SEC-T-1                  
HGE- T- 3 

প্রতিটি পেোরেে জন্য েৃথক েৃথক উত্তেেত্র ব্যব্হাে কেরি হরব্ 

CC-T-5 

                          পে পকান্ ৫ টি প্ররেে উত্তে দাও :  ২ x ৫ = ১০ 
ক) সকাম ও নিষ্কাম কর্ম ের মর্যে মূল পার্ েকে নক? খ) ‘নিতপ্রজ্ঞ’ কার্ক বলা হয়? গ) ‘স্বযম ে’ বলর্ত নক ববাঝ? 

ঘ) সমার্ে বর্ েযম ে মূলত নকর্সর নিনির্ত প্রনতষ্ঠিত হর্য়নিল?  ঙ) সাযারর্ যম ে বলর্ত নক ববাঝ? চ) িারতীয় 

িীনতশার্ে বমাক্ষর্ক পরম পুরুষার্ ে বলা হয় বকি? ি) ‘ব্রহ্মনবহার িাবিা’র প্রযাি ‘িাব’ ষ্ঠির অর্ ে নক? ে) জেি 

িীনতশার্ে ‘সমেক ্ দশ েি’ বলর্ত নক ববাঝাি হর্য়র্ি? ঝ) ব াগ িীনতশার্ে ‘আনহিংসা’ বলর্ত নক ববাঝ? ঞ) 

িারতীয় িীনতশার্ে ‘যম ে’ শব্দষ্ঠি নক অর্ ে করা হর্য়র্ি?   

 

CC-T-6 

                          পে পকান্ ৫ টি প্ররেে উত্তে দাও :  ২ x ৫ = ১০ 
ক) জিনতক ও অনিনতক ক্রিয়ার মর্যে পার্ েকে নক? খ) জিনতক নবচর বলর্ত নক ববাঝ? গ) উর্েশে ও 

অনিপ্রার্য়র মর্যে মূল পার্ েকে নক? ঘ) ‘জিনতক মািদণ্ড’ বলর্ত নক ববাঝ? ঙ) সুখবার্দর মূল বক্তবে নক? চ) 

উপর্ াগ বলর্ত নক ববাঝ? ি) কান্ট ‘শতেহীি আর্দশ’ বলর্ত নক বুক্রঝর্য়র্িি? ে) স্বনিমৃতয ে ও আত্মহতোর মর্যে 

মূল পার্ েকে নক? ঝ) শাক্রি নবষর্য় সিংর্শাযিাত্মক মতবার্দর বক্তবে নক? ঞ) অোনরস্টিল ‘সততা’ বলর্ত নক 

বুক্রঝর্য়র্িি?  

 

CC-T-7 

                          পে পকান্ ৫ টি প্ররেে উত্তে দাও :  ২ x ৫ = ১০ 
ক) তকেসিংগ্রহ গ্রর্ের রচনয়তা বক? খ) বুক্রি নক এবিং উহা কয় প্রকার ও নক নক? গ) ‘করর্’ ও ‘কারর্’ এর মর্যে 

পার্ েকে নক? ঘ) ‘অিোর্ানসক্রি’ বলর্ত নক ববাঝ? ঙ) ‘সনিকষ ে’ বলর্ত নক ববাঝ? চ) পরামশ ে নক? ি) পক্ষতা 

বলর্ত নক ববাঝ? ে) প্রনতজ্ঞা ও নিগমি বার্কের মর্যে পার্ েকে নক? ঝ) বকবল-বেনতর্রকী অিুনমনতর একষ্ঠি 

উদাহরর্ দাও। ঞ) বহত্বািাস নক? উহা কয় প্রকার ও নক নক?  

 

SEC-T-1 

                            পে পকান্ ৫ টি প্ররেে উত্তে দাও :  ১ x ৫ = ৫ 
ক) কর্া কয় প্রকার ও নক নক? খ)  নবতণ্ডা কর্ার অঙ্গ গুনল নক নক? গ) প্রসঙ্গ বলর্ত নক ববাঝ?  ঘ) িল নক? 

উহা কয় প্রকার ও নক নক? ঙ) পঞ্চাবয়বী িোর্য়র অবয়ব গুনল নক নক? চ) ‘আর্পল নমষ্ঠি, ব র্হতয  তার্ত 

আর্পলত্ব আর্ি’ – এই আিুনমনতষ্ঠির বদাষ নিি েয় কর। ি) অিিোিাব বলর্ত নক ববাঝ? ে) সিংসগ োিাব নক? ঝ) 

বস্তুর্ত রূর্পর অিাব- এষ্ঠি নক যরর্ির অিাব? ঞ) িোয় মর্ত অবয়ব কয়ষ্ঠি ও নক নক?  

HGE- T- 3 

                           পে পকান্ ৫ টি প্ররেে উত্তে দাও :  ২ x ৫ = ১০ 
ক) ‘দশ েি’ শব্দষ্ঠির অর্ ে নক? খ) ‘ঋত’ বলর্ত নক ববাঝ? গ) ‘বেয়’ ও বপ্রয়’ বলর্ত নক ববাঝ? ঘ) কম ে কয় প্রকার 

ও নক নক? ঙ) চারষ্ঠি আ েসতে নক নক? চ) মাযেনমকরা ‘শূিে’ বলর্ত নক বুক্রঝর্য়র্িি? ি) অর্িকান্তবাদ বলর্ত নক 

ববাঝ? ে) িোয় মর্ত প্রতের্ক্ষর লক্ষর্ দাও। ঝ) জবর্শনষকরা সামািে বলর্ত নক বুক্রঝর্য়র্িি?  ঞ) অনৈত মর্ত 

সৎ কয় প্রকার ও নক নক?  

 


