
  

 

Activity Code: 1903157021 

B.A 6th Semester (Programme) Examination, 2020 

PHILOSOPHY 

Course ID: 60618                                                            Course Code: AP/PHI/601/DSE-1B 

Course Title: Socio Political Philosophy 

Time:  1 Hour                                                                                                    Full Marks: 20 

The figures in the margin indicate full marks. 

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

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাাশ্নরর ক্ষরশ্নদণশক। 
পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষরশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

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

ক্ষরম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকার দুক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                       

a) What is political philosophy? 

রাষ্ট্র দশণর কাশ্নক বশ্নি? 

b) What is meant by ‘society’? 

সমাাে বিশ্নে ক্ষক যবাঝায়? 

c) Give the meaning of the term ‘community’. 

সম্প্রদায় বিশ্নে ক্ষক যবাঝায়? 

d) What is meant by ‘social institution’? 

সামাাক্ষেক প্রক্ষেষ্ঠার বিশ্নে ক্ষক যবাঝায়? 

e) What is democracy? 

গরেন্ত্র ক্ষক? 

f) What is meant by secularism? 

ধমাণ ক্ষররশ্নপিো বিশ্নে ক্ষক যবাঝায়? 

g) What is meant by ‘social groups’? 

সামাাক্ষেক যগাষ্ঠী বিশ্নে ক্ষক যবাঝায় ? 

h) What are the two important bases of community? 

সম্প্রদাশ্নয়র দুক্ষি গুরুত্বপূণণ ক্ষভক্ষত্ত      ? 



  

 

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

ক্ষরম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকার একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) Explain in brief, the scope of social philosophy. 

সমাাে দশণশ্নরর আশ্নিাচ্য ক্ষবষয় বা পক্ষরক্ষধ সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

b) Distinguish between an association and an institution. 

‘সংঘ–সক্ষমাক্ষে’ ও ‘প্রক্ষেষ্ঠার’ এর মাশ্নধয পার্ণকয কী? 

c) Explain the characteristics of social group. 

সামাাক্ষেক যগাষ্ঠীর ববক্ষশষ্ট্য গুক্ষি কী কী? 

d) What are the principal forms of democratic government? Explain each of them. 

গণোক্ষন্ত্রক সরকাশ্নরর মুাখ্য প্রকারগুক্ষির প্রশ্নেযকক্ষির বযাখ্যা দাও।  

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

ক্ষরম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকার একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) ‘Society is the web of social relationship’ (MacIver & Page) - Explain the nature of 

society in the light of this statement.  

‘সমাাে হশ্নে সামাাক্ষেক সম্পকণ সমূাশ্নহর বুরট’ (মাযাকআইভার ও যপে) – এই ক্ষববৃক্ষের আশ্নিাশ্নক 

সমাাশ্নের স্বরূপ বযাখ্যা কর।  

b) Explain the implication of ‘swaraj’ after Gandhiji. 

গান্ধীেীশ্নক অরুসরণ কশ্নর স্বরাে-এর ধারণাক্ষির োৎপযণ বযাখ্যা কর।  

c) Do you think that democratic states are secular? Discuss briefly. 

গণোক্ষন্ত্রক রাষ্ট্র ক্ষক ধমাণ ক্ষররশ্নপি? সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

d) Explain and examine Gandhiji’s concept of ‘sarvodaya’. 

গান্ধীেীর ‘সশ্নবণাদয়’ প্রেযয়ক্ষির অর্ণ বযাখ্যা ও ক্ষবচ্ার কর। 



Activity Code: 1903158021 

B.A 6th Semester (Programme) Examination, 2020 

PHILOSOPHY 

Course ID: 60618                                                            Course Code: AP/PHI/601/DSE-1B 

Course Title: Inductive Logic (Western) 

Time:  1 Hour                                                                                                    Full Marks: 20 

The figures in the margin indicate full marks. 

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 is analogical argument? 

উপমা যুক্ষি কাশ্নক বশ্নি? 

b) What is inductive generalization? 

আশ্নরাহমূিক সামােযীকরণ কাশ্নক বশ্নি? 

c) What is causal law? 

কাযণ-কারণ ক্ষেয়ম বিশ্নে কী যবাঝায়? 

d) What is proximate cause? 

ক্ষেকিবেণী কারণ কাশ্নক বশ্নি? 

e) What is the method of elimination? 

অপসারণ পদ্ধক্ষে কাশ্নক বশ্নি? 

f) What is the method of difference? 

বযক্ষেশ্নরকী পদ্ধক্ষে কাশ্নক বশ্নি? 

g) What is a scientific investigation? 

ববজ্ঞাক্ষেক অেুসন্ধাে কাশ্নক বশ্নি? 

h) What is a priori theory of probability? 

সম্ভাবযো সম্পশ্নকণ পূবণেঃক্ষসদ্ধ েত্ত্বক্ষি কী? 



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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) Explain with examples the distinction between necessary condition and sufficient 

condition. 

উদাহরণ সহশ্নযাশ্নে আবক্ষশযক ও পযণাপ্ত শশ্নেণর মশ্নযয পার্ণকয কর। 

b) Explain with an example the method of agreement following I. M. Copi. 

আই এম যকাক্ষপশ্নক অেুসরণ কশ্নর অন্বয়ী পদ্ধক্ষেক্ষি দৃষ্টান্তসহ বযাখ্যা কর। 

c) Distinguish between scientific and unscientific explanations. 

ববজ্ঞাক্ষেক ও অববজ্ঞাক্ষেক বযাখ্যার মশ্নযয পার্ণকয কর। 

d) In a book fair there are five similar entrances. Four friends have come to visit the book 

fair. What is the probability of their entering the fair by the same entrances? 

একক্ষি বই যমিায় একই রকশ্নমর পাাঁচক্ষি প্রশ্নবশ পর্ আশ্নে। যমিা যদখ্শ্নে আসা চারেে বনু্ধর একই 

প্রশ্নবশ পর্ ক্ষদশ্নয় প্রশ্নবশ্নশর সম্ভাবো কে? 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) What are the criteria for appraising analogical arguments? State and explain them with 

examples.  

উপমা যুক্ষি মূিযায়শ্নণর মােদণ্ডগুক্ষি কী কী? উদাহরণসহ বযাখ্যা কর। 

b) Explain critically the method of concomitant variation. 

সহপক্ষরবেণে পদ্ধক্ষেক্ষি সক্ষবচার বযাখ্যা কর। 

c) Explain the criteria for evaluating scientific explanations. 

ববজ্ঞাক্ষেক বযাখ্যা মূিযায়শ্নণর মােদণ্ডগুক্ষি বযাখ্যা কর। 

d) Briefly explain the criteria used for assessing the worth of hypothesis. 

প্রকল্প মূিযায়শ্নণর মােদণ্ডগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 
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