
 
 

B. A. 5th Semester (Hons.) Examination, 2022 

PHILOSOPHY 

Course ID: 50617            Course Code: AH/PHI/504DSE-II 

Course Title: A. Society: MacIver and Page 

                           D. Russell, The Problems of Philosophy 

Time: 2 Hours            Full Marks: 40 

The figures in the right hand side margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words as for as practicable. 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 
পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

Group-A. 

 Society: MacIver and Page  

     ( সাসাইিটঃ ম াক আইভার ও পজ)  

1. Answer any five of the following questions:                    2x5 = 10 

িন িলিখত য কান পাচঁিট  ে র উ র দাও:     

a) What is ‘custom’? 

‘ থা’ কােক বেল? 

b) What is meant by ‘folkways’? 

‘ লাকাচার’ বলেত িক বাঝায়? 

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

‘স দায়’ বলেত িক বাঝায়? 

d) What is meant by ‘social institution’? 

‘সামািজক িত ান’ বলেত িক বাঝায়?  

e) What is ‘family’? 

‘পিরবার’ কােক বেল? 

f) What is meant by ‘social class’? 

‘সামািজক ণী’ বলেত িক বাঝায়? 

g) What is meant by ‘social groups’? 

‘সামািজক গা ী’ বলেত িক বাঝায়? 

h) What are the two important bases of ‘community’? 

‘স দায়’-র দুিট পূণ িভি  িক িক? 

2. Answer any four of the following questions:                             5x4=20                              

িন িলিখত য কান চারিট  ে র উ র দাও:    

a) What are meant by Class attitudes and Class consciousness? 

ণী মেনাভাব ও ণী সেচতনতা বলেত িক বাঝ? 



 
 

b) Distinguish between an ‘association’ and an ‘Institution’. 

‘সংঘ–সিমিত’ ও ‘ িত ান’ এর মেধ  পাথক  কর। 

c) Explain the characteristics of cultural association. 

সাং ৃ িতক সংেঘর বিশ িল ব াখ া কর।  

d) Distinguish between the primary group and the secondary group. 

মুখ  ও গৗণ গা ীর মেধ  পাথক  কর।  

e) What are the differences between community and association? 

স দায় ও সংেঘর মেধ  পাথক  কাথায়? 

f) Is the University an association or a community? 

িব িবদ ালয় িক একিট সংঘ অথবা স দায়? 

3. Answer any one of the following questions:                         10x1=10 

িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:    

a) Give a account of the principle of harmony between individuality and society according to 
R. M. MacIver. 

ব ি  ও সমােজর মেধ  য ঐেক র নীিত িবদ মান, আর. এম. মাকাইভার অনুসরেণ তার পিরচয় দাও। 
b) Discuss following MacIver, the Intra-associational conflict of interests. 

মাকাইভারেক অনুসরণ কের আ ঃস  ােথর ে র পিরচয় দাও। 
c) How does MacIver discuss the relationship of co-operation and conflict in social life? 

Explian. 

মাকাইভার কমনভােব সামািজক জীবেন সহেযািগতা ও ে র স ক আেলাচনা কেরেছন? ব াখ া কর।  

 

Group-D 

 The Problems of Philosophy 

(দশেনর সমস াবলী) 

4. Answer any five of the following questions:                    2x5 = 10 

িন িলিখত য কান পাচঁিট  ে র উ র দাও:     

a) What is ‘knowledge of truth’ according to Russell? 

রােসল ‘সত  সং া  ান’ বলেত কী বেঝন? 

b) What is subjective idealism? 
BaÈNa i¡hh¡c L£? 

c) Distinguish between Intuitive knowledge and Derivative knowledge following Russell. 

রােসলেক অনুসরণ কের সং ামুলক ানও িনঃসৃত ােনর পাথক  লখ। 
d) What is Intuitive knowledge? 

ামূলক ান বলেত িক বাঝ?  

e) What are the three laws of thought? 

িচ ার p§œ ¢ae¢V িক িক? 
f) Write two reasons following Russell why should we read Philosophy? 

কন আমরা দশন পড়ব? রােসলেক অনুসরণ কের দুিট কারণ লখ।  



 
 

g) In what sense Russell was a follower of Descartes? 

কা   দৃি েকাণ থেক রােসলেক দকােতর অনুগামী বলা যায়? 

h) Who said and why that Philosophy is the inductive generalization? 

ক এবং কন বেলন দশন হল আেরা ূ লক সামাণ ীকরণ? 

5. Answer any four of the following questions:                             5x4=20                              

িন িলিখত য কান চারিট  ে র উ র দাও:    

a) Distinguish between sensation and sense data following Russel. 

রােসলেক Ae¤plZ কের সংেবদন J C¢¾cÊu উপাে র মেধ  f¡bÑLÉ Llz 
b) Discuss briefly Russell’s notion of a priori knowledge?  

f§hÑax¢pÜ ‘¡e িবষেয় রােসেলর A¢ija সংে েপ hÉ¡MÉ¡ Llz 

c) What does Russell mean by description? Discuss the prime importance of description in his 
philosophy.   
রােসল বণনা বলেত কী বােঝন? তাঁর দশেন বণনাl  আেলাচনা কর।  

d) Distinguish between Universal and Particular following Russell. 

রােসলেক অনুসরণ কের সামাণ  ও িবেশষ মেধ  পাথক  কর।  
e) How can we get acquainted with Universal relation? Briefly discuss. 

িকভােব Bjl¡ p¡j¡eÉ স ে র সে   f¢l¢Qa হেত f¡¢l? সংে েপ আেলাচনা Llz 

f) Discuss briefly about the value of Philosophy according to Russell?  

রােসলেক অনুসরণ কের সংে েপ দশেনর মূল  িবষেয় আেলাচনা করz 

6. Answer any one of the following questions:                         10x1=10 

িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:    

a) What are the grounds for believing in intuitive knowledge? Discuss following Russell. 

ü‘¡j§mL ‘¡e ীকােরর যৗি কতা িক? রােসলেক অনুসরণ কের উ র দাও। 
b) Discuss about the limits of philosophical knowledge following Russell.  

রােসলেক অনুসরণ কের c¡nÑ¢eL ােনর p£j¡hÜa¡ আেলাচনা Llz 

c) ‘Whether true or false idealism is not to be dismissed as obviously absurd’- Explain after 
Russell 

‘ হণেযাগ  বা অ হণেযাগ  যাই হাক না কন ভাববাদেক অেযৗি ক বেল পিরহার করা যায় না’ রােসল ক 

অনুসরণ কের ব াখ া কেরা। 
    


