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Candidates are required to give their answers in their own words as for as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

1. Answer any two of the following questions:               2⅟2 x 2=5 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে দুক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                       

a) What according to Vivekananda are the different ways of realization?  

ক্ষবশ্নবকােশ্নের মশ্নে সাধোর ক্ষবক্ষভন্ন পর্ গুক্ষি কী কী? 

b) In what sense is God eternal according to Iqbal?  

ইকবাশ্নির মশ্নে কী অশ্নর্ণ ঈশ্বর সোেে? 

c) How does Rradhakrishnan define intuition?  

রাধাকৃষ্ণণ ক্ষকভাশ্নব স্বজ্ঞার সংজ্ঞা ক্ষদশ্নয়শ্নেে? 

d) Mention the several cords of being   according to Sri Aurobindo.     

শ্রী অরক্ষবশ্নের মশ্নে সত্তার েন্ত্রী সমূহ উশ্নেখ্ কর। 

e) What does Gandhiji mean by satyāgraha?  

গান্ধীেী সেযাগ্রহ বিশ্নে ক্ষক যবাশ্নেে? 

f) In what sense is Vivekanand a neo-Vedāntin?  

ক্ষক অশ্নর্ণ ক্ষবশ্নবকােে েবয ববদাক্ষন্তক? 



g) Write the name of two books written by Amartya Sen?    

অমেণয যসে রক্ষিে দুক্ষি বইশ্নয়র োম যিখ্? 

h) What are the infinite aspects of man according to Radhakrishnan?     

রাধাকৃষ্ণাশ্নের মশ্নে মােুশ্নষর অসীম ক্ষদক গুক্ষি কী কী? 

2. Answer any one of the following questions:               5 x 1=5 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                  

a) Explain the Gandhiji’s view that ‘Truth is God’.  

‘সেযই হি ঈশ্বর’ গান্ধীক্ষের এই মেক্ষি বযাখ্যা কর। 

b) Explain the ideal of universal religion according to Vivekananda.  

ক্ষবশ্নবকােে যক অেুসরণ কশ্নর ক্ষবশ্বেেীে ধশ্নমণর আদশণ বযাখ্যা কর।   

c) How does Sri Aurobindo explain evolution as a triple process of widening heightening and 

integrating?  

শ্রী অরক্ষবে ক্ষকভাশ্নব ক্ষববেণেশ্নক প্রসারণ, উদয়ে ও সমাহরশ্নণর ক্ষিক্ষবধ প্রক্ষিয়া রূশ্নপ বক্ষণণে কশ্নরশ্নেে? 

d) How does Amartya Sen explain gender inequality from the view of capability approach?  

Discuss briefly.  

সিমোর দৃক্ষিভক্ষি যর্শ্নক অমেণয যসে ক্ষকভাশ্নব ক্ষিি ববষমযশ্নক বযাখ্যা কশ্নরশ্নেে? আশ্নিািো কর। 

3. Answer any one of the following questions:             10 x 1=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                  

a) Elucidate after Radhakrishnan the different characteristics of religious experience.  

রাধাকৃষ্ণণশ্নক অেুসরণ কশ্নর ধমণীয় অক্ষভজ্ঞোর ববক্ষশিয সমূহ বযাখ্যা কর। 

b) What is ‘Integral Yoga’? How this yoga is explained by Sri Aurobindo?  

‘পূণণ যযাগ’ বা ‘অখ্ন্ড যযাগ’  কী? শ্রী অরক্ষবে ক্ষকভাশ্নব এই যযাগ বযাখ্যা কশ্নরশ্নেে? 

c) Explain Gandhiji’s notion of ahimsā (non-violence).  

অক্ষহংসা ক্ষবষশ্নয় গান্ধীক্ষের ধারণা বযাখ্যা কর। 

d) Explain after Md. Iqbal the nature of self.  



মহম্মদ ইকবািশ্নক অেুসরণ কশ্নর আক্ষমশ্নের প্রকৃক্ষে বযাখ্যা কর। 


