
KANDI RAJ COLLEGE 
           6th Semester (Prog.) Internal Examination-2022              

  Sub: Philosophy 
                      (�িতিট েপপােরর জনয্ পৃথক উৎতরপ� বয্বহার করেত হেব) 

DSE-T-1B 
(িবভাগ-ক অথবা িবভাগ-খ -  েয েকান একিট িবভাগ েথেক উৎতর করেত হেব) 

িবভাগ-ক 

েয েকান ৫ িট �ে�র উৎতর দাও। ২ x ৫  

ক) ৈনিতক িবচার কােক বেল ? খ) নীিতিবদয্ায় দািয়� ও কতর্ বয্ বলেত িক েবাঝ ? গ) ঐি�ক ও অৈনি�ক ি�য়ার মেধয্ পাথর্কয্ িক ? ঘ) ৈনিতক ও অৈনিতক ি�য়ার 

মেধয্ পাথর্কয্ িক ? ঙ) ৈনিতক সুখবােদর মূল কথা িক ? চ) িমলেক উপেযাগবাদী বলা হয় েকন ? ছ) েব�াম সুেখর কয়িট ও িক িক মান উে�খ কেরেছন ? জ) কাে�র 

ৈনিতক মতবাদেক িবচারবাদ বলা হয় েকন ? ঝ) ‘সিদ�া িনজ গেণ সৎ’ বলেত িক েবাঝ ? ঞ) অয্াির�টল ‘সততা’ বলেত িক বুিঝেয়েছন ?  

অথাবা 

িবভাগ-খ 

েয েকান ৫ িট �ে�র উৎতর দাও। ২ x ৫  

ক) রবী�নাথ ‘মানব উ�ৃৎত’ বলেত িক বুিঝেয়েছন ? খ) রবী�নােথর মেত িশ�াপ�িত েকমন হওয়া উিচত ?  গ) অরিবে�র মেত ‘সৎতা’ িক ? ঘ) ‘িচৎতায়ন’ বলেত িক 

েবাঝ ? ঙ) িবেবকান� ‘ঈ�র’ বলেত িক বুিঝেয়েছন ? চ) িবেবকানে�র মেত, ‘ভি�েযাগ’ িক ? ছ) মানেব� নাথ রােয়র মেত দশর্েনর মূল ব�বয্ িক িক ? জ) নয়া 

মানবতাবােদর �ধান িতনিট মূলয্বৎতা িক িক ? ঝ) রবী�নােথর মেত ধমর্ িক ? ঞ) অরিবে�র মেত ‘িদবয্জীবন’ িক ? 

GE-T-2 

েয েকান ৫ িট �ে�র উৎতর দাও। ২ x ৫  

ক) আেরাহ অনুমান কােক বেল ? খ) ‘আেরাহমূলক লাফ’ বলেত িক েবাঝ ? গ) ‘�কৃিতর একরপতা নীিত’ িট িক ? ঘ) ৈব�ািনক ও অৈব�ািনক আেরাহ অনুমােনর মেধয্ 

মূল পাথর্কয্িট িক ? ঙ) একিট ভােলা উপমা যুি�র উদাহরণ দাও । চ) ‘�ক�’ বলেত িক েবাঝ ? ছ) �ক� িনণর্েয়র মানদ� গিল িক িক ? জ) সহায়ক �ক� বলেত িক 

েবাঝ ? ঝ) িমল েকান্  েকান্  প�িতেক েমৗিলক প�িত বেলেছন ? ঞ) অ�য়-বয্িতেরকী প�িতর সূ�িট উে�খ কর।  

SEC-T-4 

 েয েকান ৫ িট �ে�র উৎতর দাও। ১ x ৫  

ক) ‘েযাগ’ শ�িটর আ�িরক অথর্ িক ? খ) গীতায় েযাগ বলেত িক েবাঝােনা হেয়েছ ? গ) গীতা অনুযািয় ‘য�প্ুরুষ’ েক ? ঘ) েযাগ �ধানত কয় �কার ও িক িক ? ঙ) 

েকান্  েযাগেক সব েযােগর মূলম� বলা হয় চ) ৈজন েযাগ তে� েমা� লােভর িক িক উপােয়র কথা বলা হেয়েছ ? ছ) মহা�ত বলেত িক েবাঝ ? জ) েবৗ� েযাগ তে� 

‘িবপাসনা েযাগ’ বলেত িক েবাঝান হেয়েছ ? ঝ) প�শীল িক িক ? ঞ) েযাগ দশর্েন ‘অিহংসা’ বলেত িক েবাঝােনা হেয়েছ ?  


