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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 
1. Answer any five of the following questions:                          2x5=10 

িন িলিখত য কােনা পাঁচিট ে র উ র দাও:        

a) What according to Vivekananda are the different ways of realization? 
িবেবকানে র মেত, সাধনার িবিভ  পথ িল িক িক? 

b) What is evolution? 
িববতন কােক বেল? 

c) What is religion, according to Radhakrishnan? 
রাধাকৃ ােণর মেত ‘ধম’ কী? 

d) In which sense is God eternal according to Md. Iqbal? 
ইকবাল-এর মেত, কী অেথ ঈ র সনাতন? 

e) Write the name of two books written by Amartya Sen. 
অমত  সন রিচত দুিট বইেয়র নাম উে খ কেরা। 

f) How will the capitalists function according to Gandhi? 
গা ীর মেত, পুঁিজপিতরা িকভােব কমপালন করেবন? 

g) What according to Iqbal are the three aspects of man which the Quranic conception lays 
emphasis? 
ইকবােলর মেত, মানুেষর কা   িতনিট িদক কারােন  পেয়েছ? 

h) What does Gandhi mean by satyāgraha? 
   গা ী সত া হ বলেত কী বােঝন? 

2. Answer any four of the following questions:                5x4=20 
িন িলিখত য কােনা চারিট ে র উ র দাও:       

a) Explain the highest ideal of karma-yoga according to Vivekananda. 
িবেবকান েক অনুসরণ কের কমেযােগর পরম আদশিট ব াখ া কেরা। 

b) Explain the several aspects of man’s finite nature after Radhakrishnan. 



রাধাকৃ ণেক অনুসরণ কের মানুেষর সসীম েপর িবিভ  িদক ব াখ া কেরা। 
c)   Briefly explain “Truth is God” after Gandhi. 

"সত ই-ঈ র" –গা ীজী অনুসরেণ সংে েপ ব াখ া কেরা। 
d) How doe Sri Aurobindo explain evolutionary growth as a triple process of widening, heightening 

and integration? – Discuss.  
 অরিব  কীভােব িববতন ি য়ােক সারণ, উদয়ন এবং সমাহরেণর ি য়া েপ ব াখ া কেরন? - আেলাচনা 

কর। 
e) How dose Amartya Sen explain gender inequality from the view of capability approach? 

Discuss briefly. 
স মতার দৃি ভি  থেক অমত  সন িকভােব িল  বষম েক ব াখ া কেরেছন? সংে েপ আেলাচনা 

কেরা। 
f) State and explain Iqbal’s views of the world as an ego. 

অহং েপ জগতেক দখার য মত ব  কেরেছন তা ব াখ া কর। 
3. Any any one of the following questions:               10x1=10 

িন িলিখত য কােনা একিট ে র উ র দাও:        
a) State and explain Vivekananda’s concept of ‘Māyā’. 

‘মায়া’ স ে  িবেবকানে র ধারণা িববৃত ও ব াখ া কেরা। 
b) What is ‘Integral Yoga’? How this yoga is explained by Sri Aurobindo? Discuss.               2+8 

পূণেযাগ বা অখ েযাগ িক?  অরিব  িকভােব এই যাগ ব াখ া কেরেছন? আেলাচনা কেরা। 
c) Analyse the nature of intuition following Radhakrishnan. 

রাধাকৃ নেক অনুসরণ কের ার প িবে ষণ কেরা। 
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