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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। 

 
Group-A 

Society : MacIver & Page 

(        : মযাক আইভার ও পপে) 
 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে পয পকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a. What do you understand by ‘Custom’? 

প্রর্া বা আচার বিশ্নে েুক্ষম ক্ষক পবাশ্ন া? 

b. What is Folkways? 

পিাকাচার ক্ষক? 

c. What is meant by Society? 

সমাে বিশ্নে ক্ষক পবাশ্ন ায়? 

d. What is family? 

পক্ষরবার ক্ষক? 

e. What is Social Class? 

সামাক্ষেক পেণী ক্ষক?  

f. What is ‘Secondary Group’? 

‘প ৌণ প াষ্ঠী’ ক্ষক? 

g. What is Cultural Institution? 



সাংসৃ্কক্ষেক অেুষ্ঠাে-প্রক্ষেষ্ঠাে ক্ষক? 

h. What is meant by Mores? 

অবশয পািেীয় আচার ক্ষক? 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে পয পকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a)  What are the main problems of Modern Family? 

আধুক্ষেক পক্ষরবাশ্নরর মূি সমসযাগুক্ষি ক্ষক ক্ষক?  

b) What are the differences between Caste and Social Class? 

োক্ষে এবং সামাক্ষেক পেক্ষণর মশ্নধয পার্ণকয ক্ষক ক্ষক?  

c) Write the importance of Social Philosophy.  

সমােদশণশ্নের গুরুত্ব পিখ্। 

d) What are the differences between Custom and Institution?  

প্রর্া বা আচার এবং অেুষ্ঠাে-প্রক্ষেষ্ঠাশ্নের পার্ণকযগুক্ষি ক্ষক ক্ষক?  

e)  “Society is the web of social relationship”-explain the nature of society in the the light of this 

statement of Maclver & page in brief. 

“সমাে হশ্নে সামাক্ষেক সম্পকণ সমূশ্নহর বুেি”  -মযাকাইভারও পপে এর ক্ষববৃক্ষের আশ্নিাশ্নক সমাে এর স্বরূপ 

সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

f) What are the merits and demerits of socialism? 

সমােেন্ত্রবাশ্নদর পদাষ ও গুণগুক্ষি ক্ষক ক্ষক?  

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে পয পকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                     

a) What is community? Write the characteristics of community.           2+8 

সম্প্রদায় ক্ষক? সম্প্রদায়-র ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি পিখ্।  

b) What is meant by caste system? What are the characteristics of Caste System?          2+8 

োক্ষেশ্নভদ প্রর্া বিশ্নে ক্ষক পবা ায়? োক্ষেশ্নভদ প্রর্ার ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি ক্ষক ক্ষক? 

c) Discuss in brief, following MacIver, the Sociological significance of the family. 

মাকাইভার   অেুসরণ     পক্ষরবাশ্নরর সামাক্ষেক োৎপযণ সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 



Group-D 

 The Problems of Philosophy 

(দশণশ্নের সমসযাবিী ) 
1. Answer any five of the following questions:                              2x5=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে পয পকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:    

a) What is sense-data? 

ইক্ষিয় উপাত্ত বিশ্নে কী পবা ায়? 

b) What is Idealism according to Russell? 

রাশ্নসশ্নির মশ্নে ভাববাদ ক্ষক? 

c) What is appearance? 

অবভাস ক্ষক? 

d) What is meant by ‘Intuitive Knowledge’? 

স্বজ্ঞা-মূিকজ্ঞাে বিশ্নে কী পবা ায়? 

e) What is truth according to Russell? 

রাশ্নসশ্নির মশ্নে সেয ক্ষক? 

f) According to Russell, What are the sources of our knowledge? 

রাশ্নসশ্নির মশ্নে আমাশ্নদর জ্ঞাশ্নের উৎসগুক্ষি ক্ষক ক্ষক? 

g) What is the nature of logical principle? 

পযৌক্ষিক ক্ষেয়শ্নমর স্বরূপ ক্ষক? 

h) What is the nature of matter? 

েড়পদাশ্নর্ণর স্বরূপ ক্ষক? 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে পয পকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) Distinguish, after Russell, between appearance and reality. 

রাশ্নসিশ্নক অেুসরণ কশ্নর েত্ত্ব ও অবভাশ্নসর মশ্নধয পার্ণকয ক্ষেণণয় কর। 

b) Explain Descartes’ method of systematic doubt following Russell. 

রাশ্নসিশ্নক অেুসরণ কশ্নর পদকাশ্নেণর প্রণািীবদ্ধ সংশয়পদ্ধক্ষে বযাখ্যা কর। 



c) With reference to Russell, indicate the difference between deductive inference and inductive 

inference. 

রাশ্নসিশ্নক অেুসরণ কশ্নর অবশ্নরাহ অেুমাে এবং আশ্নরাহ অেুমাশ্নের মশ্নধয পার্ণকয ক্ষেশ্নদণশ কর। 

d) State and explain two opposite points concerning a priori propositions after Russell. 

রাশ্নসিশ্নক অেুসরণ কশ্নর পূবণেঃক্ষসদ্ধ সামােয বচে প্রসশ্নে দুক্ষি ক্ষবরুদ্ধ দৃষ্ট্ান্ত উশ্নেখ্পূবণক বযাখ্যা কর। 

e) Explain after Russell the nature of Intuitive knowledge. 

রাশ্নসিশ্নক অেুসরণ কশ্নর সজ্ঞামূিক জ্ঞাশ্নের প্রকৃক্ষে ক্ষেণণয় কর। 

f) What is memory? Explain the problem of memory after Russell.          1+4 

সৃ্মক্ষে ক্ষক? রাশ্নসিশ্নক অেুসরণ কশ্নর সৃ্মক্ষের সমসযাক্ষি আশ্নিাচো কর। 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে পয পকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                     

a) Discuss Russell’s view about the nature of matter. 

েশ্নড়র প্রকৃক্ষে ক্ষবষশ্নয় রাশ্নসশ্নির মে আশ্নিাচো কর। 

b) How does Russell explain and criticize Berkeley’s idealism? 

রাশ্নসি ক্ষকভাশ্নব বাকণশ্নির ভাববাদ এর বযাখ্যা ও ক্ষবচার কশ্নরশ্নেে? 

c) Explain how Russell in his theory of truth analyzed the nature of correspondence. 

রাশ্নসি ক্ষকভাশ্নব সেযো সংক্রান্ত মেবাশ্নদ অেুরূপোর স্বরূপ ক্ষবশ্নেষণ কশ্নরশ্নেে বযাখ্যা কর। 

 

 


