
ULUBERIA COLLEGE 

PHILOSOPHY DEPARTMENT 

3rd SEMESTER (HONOURS) 

TUTORIAL EXAMINATION 2021 

PAPER : CC5 

FULL MARKS : 15 

 

নিম্ননিনিত  নিষয়গুনির  যেককোকিো একটির ওপর   আকিোকপোত  ককরো 

 

1.   মকিোনিদ্যোয় পরীক্ষণ পদ্ধনতর মূিযোয়ি ককরো   

2.  ফ্রকয়কের স্বপ্নতত্ত্ব িযোিযো ককরো এিং স্বপ্নকৃনত আকিোচিো ককরো 

3.  নিক্ষণ সম্পককে  যেস্টোল্টিোকদ্র মূিযোয়ি ককরো 

4.  যদ্হমকির সম্পকে  নিষকয় যদ্কোকতে র  নিয়োপ্রনতনিয়োিোকদ্র  মূিযোয়ি ককরো 



PHI-A-DSE-A (1) 

ULUBERIA COLLEGE 
Project, 2021 

PHILOSOPHY — HONOURS 
Semester – 5 

PHI-A-DSE-A (1) 
Full Marks : 15 

 
k L¡e¡ HL¢Vz 

 
1) pV hma ¢L h¡T ? A¢iæa¡l h¡QÉ phÑüa¡l p§œ¢V hÉ¡MÉ¡ Ll¡z EfpV J A¢iæa¡l pðål 

jdÉ f¡bÑLÉ Bm¡Qe¡ Ll¡z 
2) pV hma ¢L h¡T ? EfpV hma ¢L h¡T ? n§ZÉ pVl °h¢nø…¢m Bm¡Qe¡ Ll¡z 
3) fl¡r fËj¡Zl ¢euj J fËu¡Se£ua¡ Bm¡Qe¡ Ll¡z 
4)  C. P. fÜ¢al Hlf e¡jLlZl L¡lZ L£ ? C. P. fËu¡Nl p£j¡hÜa¡ L¡b¡u ? HC fÜ¢al 

fËu¡Se£ua¡ Bm¡Qe¡ Ll¡z 
 



PHIA 5th Semester 

Project 

DSE-B (Hume) 

Full Marks: 15 

 

যে য োন এ টি বিষয়ের উপর আয় োচনো  র।  

 )  ল্পনো ও বিশ্বোয়ের ময়যে পোর্ থ ে বিষেগত নে, অনুভূবতগত—বিউময়  অনুেরণ  য়র 

আয় োচনো  র। 

 

খ) “স্বোযীনতো ও অবনিোে থতোর ময়যে পোর্ থ ে বনছ  শোবি  পোর্ থ ে”--বিউময়  অনুেরণ  য়র 

িেোখেো  র। 

 

গ) “এমন য োন অয় ৌব  ঘিনো যনই েো পবরপূণ থ েোক্ষ্ের উপর প্রবতটিত”—বিউয়মর এই 

িক্তয়িের তোৎপে থ বিশ্লষণ  র। 

 

ঘ) ঈশ্বয়রর অস্তিত্ব েম্পয় থ উয়েশেমূ   েুস্তক্তয়  বিউয়মর আয় োচনোর যপ্রক্ষ্োে িেোখেো  র। 



           Internal Examination -2021 

            5th sem, philosophy (general ) 

               cc-5,  project  

 

1)শাস্তি স্তিষয়ে প্রস্তিয়শাধ মলূক মিিাদ িযাখ্যা ও স্তিচার কয়রা | 
 

2) নৈস্তিক মাৈ দণ্ড  রূয়ে স্তময়লর উেয় াগিাদ  িযাখ্যা ও স্তিচার কয়রা | 
 

3) বিৌদ্ধ দশশৈ  এ চারটি আ শ সিয িযাখ্যা কয়রা | 



                    Philosophy Hons 
                      Project CC- 6 
 
 
1. মাক� সীয় ��ণীত� ব�াখ�া ও িবচার কর। 
2. ব�ি� ও সমােজর স�ক�  িবষেয় আি�ক মতবাদ � সমােলাচনা পূব�ক ব�াখ�া কর। 
3. সামািজক পিরবত� ন স�েক�  মা�� এর মতবাদ মলূ�ায়ন কর। 
4. উদারৈনিতক গনতে�র মলূনীিত �েলা উে�খ পূব�ক মলূ�ায়ন কর। 

User
Sticky Note
 Full Marks 15
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Sticky Note
3rd Sem



PHI-A-CC7 

ULUBERIA COLLEGE 
Project, 2021 

PHILOSOPHY — HONOURS 
Semester – 5 

Philosophy of Religion 
Full Marks : 15 

 

k L¡e¡ HL¢Vz 
1. i¡o¡l djÑ£u fËu¡N pÇfLÑ lÉ¡eÚXml A-‘¡e¡aÈL jah¡c¢Vl j§mÉ¡ue Llz 
2. DnÄll A¢Ù¹aÆ ¢hou mre¢i¢šL k¤¢š²¢Vl j§mÉ¡ue Llz 

 
 



PHI-G-CC3 

ULUBERIA COLLEGE 
Project, 2021 

PHILOSOPHY — GENERAL 
Semester – 3 

Western Logic 
Full Marks : 15 

 
k L¡e¡ HL¢Vz 
1. fcl hÉ¡fÉa¡ J AhÉ¡fÉa¡ Bm¡Qe¡ Llz 
2. ¢hl¡d Qa¥×L¡e Bm¡Qe¡ Llz 
3. BhaÑel pw‘¡, ¢euj J fËL¡lic Bm¡Qe¡z A hQel plm BhaÑel cªø¡¿¹ c¡Jz 

 



ULUBERIA COLLEGE 

TUTORIAL  EXAMINATION - 2021 

SUB - PHILOSOPHY  HONOURS 

SEMISTER - V 

PAPER CC - 11 

                                                                                             

                                                                                            

                                                                                Full Marks : 15 

 
 
যে য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও । 

 

 ) ত ক সংগ্রনে প্রদত্ত  প্রমোর লক্ষণ,আপত্তত্ত ও তোর ত্ত রস  । 

খ) ত ক সংগ্রনে প্রদত্ত  বুত্তির লক্ষণ ও তোর পত্তরবতক ন র  োরণ । 

গ) ত ক সংগ্রনে প্রদত্ত   োরনণর লক্ষণ ও তোর প্র োরনেদ । 

ঘ) ত ক সংগ্রনে প্রদত্ত  প্রতযনক্ষর লক্ষণ ও ষড়ত্তবধ সত্তি ষক । 

 

 
 



ULUBERIA COLLEGE 
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
5th SEMESTER (HONOURS) 

TUTORIAL EXAMINATION 2021 
PAPER : CC 12 

FULL MARKS : 15 

 

নিম্ননিনিত  নিষয়গুনির  যেককোকিো একটির ওপর   আকিোকপোত  ককরো 

 

1.  মোিিজীিকির চোরটি পুরুষোর্থ উকেিপূিথক িযোিযো ককরো 

2.  নিতপ্রজ্ঞ প্রতযয়টি নিকেষণ ককরো.  সকোম ও নিষ্কোম  ককমথর মকযয পোর্থকয নক? 

3.  জজি িীনতশোকে মহোব্রত ও অণুব্রকতর পনরচয় দোও 

4.  মীমোাংসো দশথকি উনেনিত নিনযগুনির উদোহরণসহ িযোিযো দোও 



PHI-A-DSE-A (1) 

ULUBERIA COLLEGE 
Internal Examination, 2021 

PHILOSOPHY — HONOURS 
Semester – 5 

PHI-A-DSE-A (1) 
Philosophy of Language (Indian) 

Full Marks : 10 
 

k L¡e¡ HL¢Vz 
1. aLÑpwNËq Ae¤p¡l mre¡ J a¡l fËL¡licz 
2. aLÑpwNËq Ae¤p¡lfcl mre J a¡l fËL¡licz 
3. Aæwi–L Ae¤ple Ll BL¡´M¡, k¡NÉa¡ J p¢æ¢dl ül¦fz 

 


