
PHILOSOPHY 

B.A. 6th Semester (Programme) Examination, 2021 

Course ID: 60618                                                                   Course Code: AP/PHI/601/DSE-2 

Course Title: A. Socio-Ploitical Philosophy 

          B. Inductive Logic (Western) 

Time:  2 Hours                                                                                                        Full Marks: 40 

The figures in the 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 
Socio-Ploitical Philosophy  

(সমাজ-রা  দশন) 
 

1. Answer any five of the following questions:                 2x5=10 
িন িলিখত য কান পাচঁিট ে র উ র দাও:                                      

a) What is social philosophy? 

সমাজ দশন কােক বেল? 
b) What is meant by ‘primary group’? 

‘মুখ  গা ী’ বলেত কী বাঝায়? 
c) According to Gandhiji, what is ‘Swaraj’? 

গা ীজীর মেত, ' রাজ' িক? 
d) State any two differences between In-Group and Out-Group? 

অ েগা ী ও বিহেগা ীর মেধ  যেকােনা দুিট পাথক  লখ। 
e) What is meant by ‘social group’? 

‘সামািজক গা ী’ কােক বেল? 
f) What do you mean by ‘Social Relationship’? 

‘সামািজক স ক’ বলেত িক বাঝ? 
g) What is meant by ‘social institution’? 

‘সামািজক িত ান’ বলেত কী বাঝায়? 
h) What is ‘democracy’? 

‘গণত ’ িক? 
 



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

a)  Explain the nature of political philosophy. 
রা  দশেনর প ব াখ া কর। 

b) ‘Normal human beings must have a social relationship to make life livable’-briefly explain this 
statement after McIver and page. 

জীবনেক যাপন যাগ  করেত হেল াভািবক মানুষেক সামািজক স ে  আব  হেত হেব'-ম াকাইভার ও পজেক অনুসরণ 

কের উি িটর সংে েপ ব াখ া কর। 
c) Explain the nature of democratic government. 

গণতাি ক সরকােরর প ব াখ া কর। 
d) How does association differ from community? 

স দােয়র সে  সংঘ-সিমিতর পাথক  কাথায়? 
e) Explain the idea of the nature of secularism. 

‘ধমিনরেপ তা’ ধারণািটর প িবে ষণ কর। 
f) Explain Gandhiji's concept of ‘sarvodaya’. 

গা ীজীর সেবাদয় ত য়িট সংে েপ ব াখ া কর। 
 

3. Answer any one of the following questions:                                                                 10x1=10 
িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:  
 

a) What is meant by ‘community’? What are the bases of community? Distinguish between 
community and association.           2+2+6 
‘স দায়’ বলেত িক বাঝায়? স দােয়র িভি িল িক িক? স দায় ও সংেঘর মেধ  পাথক  িনেদশ কর।  

b) State the basic principles of democracy. Explain the merits and demerits of democracy? 5+5 
গণতে র মূল নীিত িল উে খ কর। গণতে র দাষ ণ িল ব াখ া কর।  

c) Describe different forms of social institution and their importance on social life. 
িবিভ  কার সামািজক িত ােনর বণনা দাও ও সমাজ জীবেন তােদর ভাব আেলাচনা কর। 



Group – B 
Inductive Logic (Western) 
[আেরাহ যুি িব ান (পা াত )] 

 

1. Answer any five of the following questions:                 2x5=10 
িন িলিখত য কান পাচঁিট ে র উ র দাও:                                      

a) What is plurality of causes? 
ব কারণবাদ িক?  

b) What are the formal grounds of inductive argument? 
আেরাহ যুি র আকারগত িভি িল িক িক?  

c) Define induction by complete enumeration? 
স ূণ গণনামূলক আেরােহর সং া দাও?   

d) What is primary hypothesis in a scientific investigation? 
একিট ব ািনক অনুস ােন াথিমক ক  বলেত িক বাঝায়?  

e) What is an explanation? 
ব াখ া কােক বেল?  

f) Give the definition of cause, according to Mill.  
িমেলর মেত কারেনর সং া দাও।   

g) What does, crucial experiment mean? 
চূড়া  পরী ণ বলেত িক বাঝায়?  

h) Write the addition theorem of the probability calculus. 
স াব তা িন পেণর যাগফল সূ িট লখ।   

    

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

a) Give a brief account of a priori theory of probability. 
স াব তা স েক পূবতঃিস  ত িটর সংি  পিরচয় দাও।  

b) What is Ad hoc Hypothesis? Explain. 

সহায়ক ক  কােক বেল আেলাচনা কর।  
c) Discuss briefly Mill’s Method of Difference with the help of an example. 

উদাহরণসহ িমেলর ব িতেরকী প িতর সংি  িববরণ দাও।  
d) Explain, with the help of an example, what is an argument by analogy? 

সাদৃশ ানুমান বলেত িক বাঝায়? একিট উদাহরেণর সাহােয  ব াখ া কর।  
e) What is the possibility of getting at least one head in three tosses of a coin? 

একিট মু ােক িতনবার িনে প করেল কমপে  একবার হড পড়ার স াবনা কত? 
f) Discuss the characteristics of scientific explanation? 

ব ািনক ব াখ ার বিশ িল  আেলাচনা কর। 
 



3. Answer any one of the following questions:                                                            10x1=10 
িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:  
 

a) Give the canonic statement of the joint method of agreement and difference. Explain and examine 
this method following I. M. Copi.                                                                                2+8 

অ য়ী-ব িতেরকী প িতিটর সূ িট লেখা। কািপেক অনুসরণ কের এই প িতিট ব াখ া ও িবচার কর ।  
b) Explain the seven steps of Scientific Investigation.  

ব ািনক অনুস ােনর সাতিট র ব াখ া কর।  
c) Discuss different meanings of cause according to Mill. 

িমল- ক অনুসরণ কের কারেণর িবিভ  অথ আেলাচনা কর।  

 

 


