B.A. PART-III (Honours) Examination 2020
Subject: Philosophy
Paper: VI
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 ংখ্যাগুক্ষর ূ ণণভান ক্ষনর্দণক।
যীিার্ণীর্ক মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ।

(New Syllabus)
1st Half
Marks-25
1. Answer any three questions: (যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাও।)
a) Determine the nature of psychology as a science.
ক্ষফজ্ঞান ক্ষার্ফ ভর্নাক্ষফদযায স্বরূ ক্ষনরূণ কয।
b) Discuss briefly the advantages of introspection as a method of psychology.
ভর্নাক্ষফদযায় গৃ ীে দ্ধক্ষেরূর্ অন্তদণণর্নয উর্মাক্ষগো আর্রাচনা কয।
c) What are the characteristics of sensation?
ংর্ফদর্নয বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর কী কী?
d) Explain Wechsler test of intelligence.
ফুক্ষদ্ধ-অবীিণ ম্পর্কণ ওর্য়কর্রয দ্ধক্ষেক্ষি ফযাখ্যা কয।
e) Explain the different levels of consciousness.
যচেনায ক্ষফক্ষবন্ন স্তযগুক্ষর ফযাখ্যা কয।

5× 3=15

2. Answer any one question: (যম যকান একক্ষি প্রর্েয উত্তয দাও।)
a) Explain Gestalt theory of learning.
ক্ষিণ ম্পর্কণ যগষ্ট্াল্টফাদ ফযাখ্যা কয।
b) What are the conditions of attention?
ভর্নার্মার্গয েণাফরী কী কী?
c) Give a brief outline of Behaviorist school of psychology.
ভর্নাক্ষফদযায আচযণফাদী ম্প্রদায় ম্পর্কণ ংক্ষিপ্ত ক্ষযচয় দাও।
2nd Half
Marks-25

10×1=10

3. Answer any three questions: (যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাও।)
a) Explain the characteristics of a social group.
াভাক্ষেক যগাষ্ঠীয বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর ফযাখ্যা কয।
b) Explain the nature of class-consciousness.
যেক্ষণ-যচেনায স্বরূ ফযাখ্যা কয।
c) Explain the role of mores in social life.
ভাে েীফর্ন যরাকনীক্ষেয বূ ক্ষভকা ফযাখ্যা কয।
d) Explain briefly Rabindranath’s observations on Nationalism.
োেীয়োফাদ ম্বর্ে যফীন্দ্রনার্র্য মণর্ফিণ ংর্ির্ ফযাখ্যা কয।
e) Explain Gandhiji’s concept of Swarāj.

5×3=15

গােীেীয স্বযার্েয ধাযণাক্ষি ফযাখ্যা কয।
4. Answer any one question: (যম যকান একক্ষি প্রর্েয উত্তয দাও।)
a) Explain the basic ideas and principles of Liberal Democracy.
উদাযননক্ষেক গণের্েয যভৌক্ষরক ধাযণা ও ক্ষনয়ভ-নীক্ষেগুক্ষর ফযাখ্যা কয।
b) Can it be said that Indian state is really secular? Discuss.
বাযেীয় ভাের্ক ক্ষক প্রকৃে অর্র্ণ ধভণক্ষনযর্ি ফরা মায়? আর্রাচনা কয।
c) How does Ambedkar react to Hindu casteism? Discuss.
ক্ষন্দু োোে প্রর্ায ক্ষফরুর্দ্ধ আর্ম্বদকায কীবার্ফ প্রক্ষেক্ষিয়া কর্যর্েন? আর্রাচনা কয।

10×1=10

(Old Syllabus)
1st Half
Marks-25
1. Answer any three questions: (যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাও।)
a. How is applied ethics different from traditional ethics?

5×3=15

পক্ষরে নীক্ষোস্ত্র ার্ফকী নীক্ষোস্ত্র যর্র্ক কীবার্ফ স্বেে?
b. Give a brief account of Mill’s utilitarianism.
ক্ষভর্রয উর্মাগফার্দয একক্ষি ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ দাও।
c. Give a brief account of triratna in Jaina philosophy.
বেনর্দয ক্ষিযর্েয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ দাও।
d. Explain the theory of niṣkāma karma after the Gītā.
গীো অনু যর্ণ ক্ষনষ্কাভ কর্ভণয েত্ত্বক্ষি ফযাখ্যা কয।
e. Write a note on values in nature.
প্রকৃক্ষেয ভর্ধয ভূ র্রযয ধাযণাক্ষিয উয একক্ষি িীকা যরখ্।
2. Answer any one question: (যম যকান একক্ষি প্রর্েয উত্তয দাও।)
a) Discuss the main contentions different versions of deontology.
ক্ষফক্ষবন্ন প্রকার্যয কেণফযফার্দয ভূ র ফক্তফয আর্রাচনা কয।
b) What are the arguments generally adduced against euthanasia? Discuss.
স্বক্ষস্তভৃ েুযয ক্ষফরুর্দ্ধ াধাযণবার্ফ যম মু ক্ষক্তগুক্ষর যদওয়া য় যগুক্ষর ক্ষক ক্ষক? আর্রাচনা কয।
c) How is the issue of poverty related to morality? Discuss.
দাক্ষযর্েয ক্ষফলয়ক্ষি কীবার্ফ বনক্ষেকোয র্ে ম্পক্ষকণে? আর্রাচনা কয।

10×1=10

2nd Half
Marks: 25
3. Answer any three questions: (যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাও।)
a) Explain, following Hick, the moral argument for the existence of God.
ক্ষক অনু যর্ণ ঈশ্বর্যয অক্ষস্তত্ব ক্ষফলর্য় বনক্ষেক মু ক্ষক্তক্ষি ফযাখ্যা কয।

5×3=15

b) ‘God is the Creator’- Bring out fully the meaning of this assertion, following Christianity?
‘ঈশ্বয র্রন স্রষ্ট্া’- খ্রীষ্ট্মতে একর্ায অর্ণ ক্ষযস্ফুি কয।
c) Consider Durkheim’s sociological theory as an argument against divine existence.
ঈশ্বর্যয অক্ষস্তর্ত্বয ক্ষফরুর্দ্ধ মু ক্ষক্ত ক্ষার্ফ দু যখ্াইর্ভয ভােোক্ষত্ত্বক অক্ষবভেক্ষি ক্ষফর্ফচনা কয।
d) Discuss Randall’s view on the problem of religious language.
ধভণীয় বালায ভযা প্রর্ে যানডর্রয অক্ষবভেক্ষি আর্রাচনা কয।
e) How does the problem of evil go against any divine reality? Discuss.
অভের্রয ভযা ক্ষকবার্ফ যকান স্বগণীয় ত্তায ক্ষফরুর্দ্ধ মায়? আর্রাচনা কয।
4. Answer any one question: (যম যকান একক্ষি প্রর্েয উত্তয দাও।)
10×1=10
a) Explain the main contention of the cosmological argument for the existence of God.
ঈশ্বর্যয অক্ষস্তত্ব প্রভাযণ ক্ষফশ্বেত্ত্বঘক্ষিে মু ক্ষক্তক্ষিয ভূ র ফক্তফয ফযাখ্যা কয।
b) Explain critically Freud’s theory of religion.
ধভণ ক্ষফলর্য় ফ্রর্য়র্ডয অক্ষবভেক্ষি ক্ষফচায ফযাখ্যা কয।
c) Can there be ‘a religion’ in the world? Discuss following Hick.
াযা ক্ষফর্শ্ব ক্ষক ‘একক্ষি ধভণ’ ম্ভফ? ক্ষকর্ক অনু যণ কর্য আর্রাচনা কয।
……………

