
Special  

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। 
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1. Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)                                                5×3=15 

a) Does morality have anything to do with religion? 

ধর্মণর ার্র্ ননক্ষেকোর  ক োন ম্পকণ আর্ে ক্ষক? আর্াচনা কর। 

b) What are the basic features of universal religion? 

আন্তেণাক্ষেক ধর্মণর মূ নবক্ষলষ্ট্যগুক্ষ ক্ষক ক্ষক? 

c) State precisely different forms of cosmological argument for the existence of God. 

ঈশ্বর্রর অক্ষিত্ব ক্ষবর্য়  ক্ষবশ্বেত্ত্বক্ষবয়ক যুক্ষিক্ষি যর্াযর্ভার্ব ক্ষববৃে কর। 

d) What are the basic features of Islam? Discuss. 

ইাম ধর্মণর প্রধান নবক্ষলষ্ট্যগুক্ষ কী কী? আর্াচনা কর। 

e) Write down the basic tenets of Hinduism.  

ক্ষনু্দ ধর্মণর মূ ক্ষবশ্বাগুক্ষ ক্ষক্ষবদ্ধ কর। 

2. Answer any one question:  (যয যকান একক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)                                         10×1=10 

a) Explain the teleological argument in favor of the existence of God. 

ঈশ্বর্রর অক্ষির্ত্বর প্রমার্ণ  উর্েলযবাদী যুক্ষিক্ষি বযাখ্যা কর। 

b) What are the problems and prospects of Indian secularism? Discuss. 

ভারেীয় ধমণক্ষনরর্িোর মযা ও ম্ভাবনাগুক্ষ ক্ষক? আর্াচনা কর। 

c) Distinguish between tribal religion and national religion. 

উোেীয় ধমণ  ও োেীয় ধর্মণর  মধ্যে ার্ণকয কর। 
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3.  Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)                                             5×3=15 

a) Distinguish between association and institution. 

ক্ষমক্ষে বা ংর্ের ার্র্ প্রক্ষেষ্ঠান বা ংস্থার ার্ণকয কর্রা। 
b) What are the marks of class-consciousness? 

যেক্ষণ-যচেনার মূ ক্ষচহ্নগুক্ষ কী? 

c) Explain different versions of equality. 

ার্মযর ক্ষবক্ষভন্ন রূগুক্ষ বযাখ্যা কর। 

d) Give two arguments against monogamy. 

একগামী ক্ষববার্র ক্ষবরুর্দ্ধ দুক্ষি যুক্ষি দাও। 



e) Compare ahiṁsā with satyāgaraha, after Gandhiji. 

গান্ধীেীর্ক অনুরণ কর্র অক্ষংার র্ে  েযাগ্রযর েুনা কর্রা।  
4. Answer any one question: (যয  যকান একক্ষি  প্রর্ের উত্তর দাও।)                                   10×1=10 

a) Elucidate Gandhi’s notion of swaraj. 

গান্ধীেীর স্বরাে ধারণাক্ষি ক্ষবলদ কর। 

b) Discuss the main features of scientific socialism. 

নবজ্ঞাক্ষনক মােের্ের প্রধান নবক্ষলষ্ট্যগুক্ষ আর্াচনা কর। 

c) Bring out the main components of democracy. 

গণের্ের মূ উাদানগুক্ষ ক্ষরসু্ফি কর। 

…………………………….. 

 


