
KABI NAZRUL COLLEGE 

MURARAI, BIRBHUM 

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 

Internal Assessment- 2020 (CBCS) 

B.A(GEN), SEM-II 

CC-1B (WESTERN PHILOSOPHY) 

 

নিম্ননিনিত প্রশ্ন গুনির উত্তর  দাও ( যে য াি দইুটি ) ঃ                          5×2= 10 

 

১। অধিধিদ্যা সম্পর্কে য ৌক্তিক প্রত্যক্ষ িাদ্ী যদ্র অধিমত্ সংর্ক্ষর্ে ধির্ া । 

২। প্রধত্রূেী িস্তুিাদ্ ও সরি িস্তুিাদ্ এর মর্িয োর্ েকয ধির্ া ।  

৩। আত্মগত্ িাি িাদ্ ও িস্তুগত্ িাি িাদ্ এর মর্িয োর্ েকয ধির্ া । 

৪।প্রধসি িাদ্ সংর্ক্ষর্ে িযা যা কর্রা । 

৫। যদ্হ- মন সম্পধকেত্ য  যকান একটি মত্িাদ্ সংর্ক্ষর্ে আর্িাচনা কর্রা । 

৬। িক এর মর্ত্ দ্রিয কী ?  

 

 

 

ন   দ্র ঃ  উত্তর গুনি philosophyknclg@gmail.com এই  ই- যেইি 

অ্যাড্রেড্রে Mail  রড্রত হড্র । 
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KABI NAZRUL COLLEGE 

MURARAI, BIRBHUM 

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 

Internal Assessment- 2020 (CBCS) 

B.A(GEN), SEM-IV 

CC-1D (CONTEMPORARY INDIAN PHILOSOPHY) 

 

 

নিম্ননিনিত প্রশ্ন গুনির উত্তর  দাও ( যে য াি দইুটি ) ঃ                           5×2= 10 

 

১। রিীন্দ্রনার্র্ক অনুসরণ কর্র মানুর্ের সসীম স্বরূর্ের ধত্নটি ধদ্ক িযা যা কর । 

২। িযিহাধরক যিদ্ান্ত সংর্ক্ষর্ে আর্িাচনা কর্রা । 

৩। ইকিাি যক অনুসরণ কর্র ঈশ্বর্রর মূি গুণািিী আর্িাচনা কর্রা । 

৪। গান্ধীজীর মর্ত্ সত্য ও অধহংসা কী  ধির্ া ।  

৫। রািাকৃষ্ণনর্ক অনুসরণ কর্র মানুর্ের ধত্নটি ধদ্ক িযা যা কর । 

৬। অরধির্ের মর্ত্ য াগ কী ? সংর্ক্ষর্ে িযা যা কর্রা । 

 

 

 

ন   দ্র ঃ  উত্তর গুনি philosophyknclg@gmail.com এই  ই- যেইি 

অ্যাড্রেড্রে Mail  রড্রত হড্র । 
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KABI NAZRUL COLLEGE 

MURARAI, BIRBHUM 

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 

Internal Assessment- 2020 (CBCS) 

B.A(GEN), SEM-IV 

                              SEC-2 (PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS) 

 

 

নিম্ননিনিত প্রশ্ন গুনির উত্তর  দাও ( যে য াি দইুটি ) ঃ                           5×2= 10 

১। মানি অধিকার এর সংজ্ঞা দ্াও । য  যকান চারটি বিধিষ্ট্য ধির্ া । 

২। মানি অধিকার এর সং ধক্ষপ্ত ইধত্হাস ধির্ া । 

৩। Law ও Rights এর মর্িয োর্ েকয কর । 

৪।িারত্ীও সংধিিার্নর প্রস্তিনা টি িণ েনা কর । 

৫। িারত্ীও সংধিিার্ন কত্ গুধি যমৌধিক অধিকার আর্ে  ও ধক ধক ? 

৬। িত্েমার্ন িারত্ীও সংধিিার্ন কত্ গুধি যমৌধিক কত্েিয আর্ে ও ধক ধক ?  

 

 

 

 

 

ন   দ্র ঃ  উত্তর গুনি philosophyknclg@gmail.com এই  ই- যেইি 

অ্যাড্রেড্রে Mail  রড্রত হড্র । 
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