
M.A. Part-I Examination, 2020 (DDE) 
Subject: Philosophy 

Paper: II 
Time: 2Hours                                                                   Full Marks: 40                        

The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 
দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেলক। 
রীিার্েীরা যর্াম্ভব ক্ষনশ্নের ভাায় উত্তর দা। 

First Half 
Marks: 20 

Answer question No. 4 and any one from the rest.                                     10 ×4=40 
৪ (চার) নং প্রেক্ষি এবং বাক্ষক যয  যকান ক্ষিনক্ষি প্রশ্নের উত্তর দা। 

1. Explain, after Laugaksi, the significance of the words occurred in the lakņana of 
dharma.                                                                                          10                                                                                                               

    যৌগাক্ষিশ্নক  অনুরণ কশ্নর ধশ্নমের িশ্নণ  উক্ষিক্ষখ্ি  প্রশ্নিযকক্ষি  লশ্নের িাৎযেয বযাখ্যা কশ্নরা। 
2. What is meant by niṣkāmakarman?  Discuss in the light of the Bhagavadgītā.          10                                      
    ক্ষনষ্কাম কমে বশ্নি  কী যবাঝায় ভগবদ্গীিার আশ্নাশ্নক আশ্নাচনা কশ্নরা। 
3. Following the Bhagavadgītā give a full account of sthitaprajña.                                             10                                             

   ভগেগীিা অনুরশ্নণ ক্ষস্থিপ্রজ্ঞ ম্পশ্নকে একক্ষি ূণোঙ্গ ক্ষববরণ দা।  

4. Write notes on any two of the following:                                                                          5+5=10                                                                     

    ক্ষনশ্ননাক্ত যয যকাশ্ননা দুক্ষির উর িীকা যশ্নখ্া। 

(a) Distinction between ātman and deha 

     আত্মা  যদশ্নর ার্েকয  

(b) dharmyayuddha 

      ধমেযযুদ্ধ   

 (c) utpattividhi 

     উৎক্ষত্তক্ষবক্ষধ 

  (d) arthavāda 
      অর্েবাদ 

 



Half: II  
(Marks: 20) 

Answer question no. 8 and any one  from the rest:                                     10×2=20                                                
 8 (আি) নং প্রে এবং অবক্ষলষ্ট প্রেগুক্ষর যয যকান একক্ষির উত্তর দা । 

5. Give a brief outline of Mill’s utilitarianism.                                                                                           10 
ক্ষমশ্নর উশ্নযাগবাশ্নদর একক্ষি ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ দা। 

6. Discuss Kant’s moral theory with reference to his categorical imperative of universalizability. 10 
কাশ্নের বেেনীনশ্নযাগযিা ক্ষবয়ক ক্ষনিঃলিে আশ্নদশ্নলর উশ্নিখ্ূবেক িাাঁর নীক্ষিিশ্নের আযাচনা কর। 

7. Distinguish between cognitivism and non-cognitivism.                                                                       10 
অবগক্ষিবাদ  অনবগক্ষিবাশ্নদর মশ্নধয ার্েকয কর। 

8. Write short notes on any two of the following:                                                                                 5+5                                                                                                                                                                     
নীযচর যয যকান দুক্ষি ক্ষবশ্নয় িীকা যখ্িঃ 
a) Main issues of environmental ethics 

ক্ষরশ্নবল-নীক্ষিত্তশ্নের প্রধান ক্ষবয়গুক্ষ 
b) Voluntary euthanasia 

ঐক্ষিক স্বক্ষিমৃিুয 
c) Deep ecology 

গভীর বাস্তুবাদ 
d) Prescriptivity of moral language 

ননক্ষিক ভাার অনুজ্ঞাধক্ষমেিা 
………………………………………. 

 


