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WBSET-2022 Answer Key by BSSEI Belur  
॥সম্পণূর্টা অবশ্যই পড়েবন॥ 

 

 আপনােদর সাহাযােথর্ই আমােদর এই �য়াস। 
 WBSET-2022 পরী�ার স�াব্য উ�রপ� �কাশ করেলা Team BSSEI 

  এিট েকােনা অিফিসয়াল উ�রপ� নয়, তেব আমরা আমােদর সাধ্যমেতা েচ�া কের সিঠক উ�র েদওয়ার। 
 ��পে�র িকছু িকছু �ে�র উ�েরর ে�ে� িভ� িভ� মতামত ল�্য করা েগেছ, কেয়কিট ে�ে� িভ� বইেত 

িভ� উ�র ল�্য করা েগেছ। েসই�েলার ে�ে� েকান উ�রিট �াহ্য হেব েস িবষেয় জানার জন্য অিফিসয়াল 
উ�রপ� আসা পযর্� আমােদর অেপ�া করেত হেব। 

 আমরা আমােদর সাধ্য মেতা উ�র করার েচ�া করিছ, তবু েদখার ে�ে� বা টাইিপং এর ে�ে� যিদ 
অিনচ্ছাকৃত ভুল েথেক থােক তার জন্য আমরা �মা�াথ�। 

 সবর্পির এই উ�রপ� আপনােদর উপকাের আসেল আমােদর �ম �াথর্ক হেব। 
 েয েকােনা একিট িসিরেজর উ�রপ� েদওয়া হেলা, �িতিট িসিরেজই একই �� আেছ, েকবল ��িট আেগ 

পের কের আলাদা আলাদা িসিরেজ আেছ, তাই আপনারা �� েদেখ উ�র েমলান এবং িনেজ কত�েলা উ�র 
িঠক করেলন েসটা েদখা িনন। 

ধন্যবাদাে� আপনার �ভাকা�ী  
Team BSSEI 

 
 

 
 

AdmISSION GOING ON 
Use your Time Wisely & Educate Your Self for Your Successful Career 
Call Now 7003467101 / 8777279548  
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1. The individual soul is essentially of the nature knowledge or Jnanasvarupa, 
and is also the substratum of knowledge. This notion is upheld by 

(A) Nimbarka  (B) Vallabha  (C) Madhva  (D) Ramanuja 
 
1. জীবাত্মা বস্তুতঃ জ্ঞানসব্রূপ এবং জ্ঞােনর আধার। এই মতবাদ েপাষণ কেরন— 

(1) িনমব্াকর্  (1) বল্লভ  (1) মধু (1) রামানুজ 
 
2. Which among the following theories are related to William James? 

1. Stream of consciousness   2. Voluntarism  
3. Pluralism    4. Pragmatism  

Codes: 
(A) 1 and 2   (B) 1, 2 and 3  
(C) 2.3 and 4   (D) 1, 2, 3 and 4 

 
2. িনম্নিলিখত েকান তত্তত্তব্গুিল উইিলয়াম েজমস এর সেঙ্গ সম্পিকর্ত? 
1, েচতনা পর্বাহ 2. ইচ্ছাবাদ 3, বহুতব্বাদ 4. পর্েয়াগবাদ সংেকত :  

(1) 1 এবং 2  (1) 1,2 এবং 3 (1) 2, 3 এবং 4 (1) 1, 2, 3 এবং 4 
 
3. Match List I with List II and select the correct answer from the codes given 
below: 
List - I List – II  
(a)Sreyas and Preyas  (i) Ramanuja.  
(b) Sabdavivartavada (ii) Jaina  
(c) Bhakti prapatti (iii) Bhartrhari  
(d) Triratna  (iv) Vedas and Upanisadas 

Codes –  
 A B C D 
(a) iv iii I ii 
(b) iv i ii iii 
(c) ii iii I iv 
(d) iv I iii ii 
 
3, তািলকা i এবং তািলকা 11 এর েজাড় েমলান এবং িনেম্ন পর্দত্ত সংেকত বয্বহার কের সিঠক েজাড় 
িনণর্য় করুন।  
তািলকা- 1 তািলকা-II 
(1) েশর্য়স্ এবং েপর্য়স্ (1) রামানুজ 
(1) শব্দিববতর্বাদ (11) ৈজন। 
(1) ভিক্তপর্পিত্ত। (111) ভতৃর্হির 
(1) িতর্রতব্ (11) েবদ এবং উপিনষদ 
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সংেকত: 
1 1 1 1 

(1) 11 111 1 11 
(1) 11 1 11 111 
(1) 11 111 1 11 
(1) 11 1 111 11 
 
4. Which one of the following schools belives that svarga is attained by the 
performance of sacrifices? 

(A) Samkhya   (B) Yoga  
(C) Advaita Vedanta   (D) Purva-Mimamsa 

 
4. িনম্নিলিখত সম্পর্দায় গুিলর মেধয্ েকান সম্পর্দায় িবশব্াস কেরন েয সব্গর্লাভ করা যায় যজ্ঞ 
অনুষ্ঠােনর দব্ারা ? 

(1) সাংখয্  (1) েযাগ  (1) অৈদব্তেবদান্ত  (1) পবূমীমাংসা 
 
5. According to Ramanuja, the term nirguna, which is used to quality Brahman, 
signifies that Brahman -  
(A) does not have any guna   (B) is not simply constitued by guna  
(C) does not have any heyaguna  (D) None of the above 
 
5. রামানুেজর মেত “িনগুণ’ পদিট, যা বর্হ্মেক িবেশিষত করার জনয্ বয্বহৃত হয়, িনেদর্শ কের 
েয বর্হ্ম — 

(1) গুণ রিহত   (1) েকবলমাতর্ গুণ দব্ারা সষৃ্ট নন  
(1) েহয়গুণ রিহত   (1) উপেরর েকােনািটই নয় 

 
6. Match List / with List Il and select the correct answer from the codes given 
below:  
List I List-II 
(a) Vedantasara (1) Dignaga 
(b) Pramana samuccaya (ii) Sadananda Yogindra 
(c) Nyaya-Varttika (iii) Uddyotakara 
(d) Padartha dharma Samgraha (iv) Prasastapada 

Codes: 
 A B C D 
(a) ii I iii iv 
(b) iv ii i iii 
(c) ii iii i iv 
(d) i ii iii iv  
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1. তািলকা 1এবং তািলকা-11 এর েজাড় েমলান এবং িনেম্ন পর্দত্ত সংেকত বয্বহার কের সিঠক 
েজাড় িনণর্য় করুন। 
তািলকা-1 তািলকা-11 
(1) েবদান্তসার (1) িদঙনাগ 
(1) পর্মাণ সমুচ্চয় (11) সদানন্দ েযাগীন্দর্ 
(1) নয্ায় বািত্তর্ক (111) উেদ্দয্াতকর 
(1) পদাথ ধমর্ সংগর্হ (11) পর্শস্তপদ 
সংেকত:  

A B C D 
(a) ii I iii iv 
(b) iv ii i iii 
(c) ii iii i iv 
(d) i ii iii iv 
 
7. Which of the following methods are admitted as means for self-realization by 
the Advaita Vedantins?  
(A) Yama- Niyama- Āsana  
(B) Dharana - Dhyana- Samadhi  
(C) Sravana- Manana- Nididhyāsana  
(D) Maitri- Karuna- Upeksa 
 
7. িনম্নিলিখত পদ্ধিতগুিলর মেধয্ েকানিট অৈদব্তেবদান্তীরা আেত্মাপলবিদ্ধর উপায় িহেসেব সব্ীকার 
কেরন? 
(1) যম- িনয়ম- আসন।    (1) ধারণা- ধয্ান-সমািধ।  
(1) শর্বণ- মনন- িনিদধয্াসন   (1) ৈমতর্ী- করুণা- উেপক্ষা 
 
8. Which one of the following is not accepted by the Mimarsakas as a category? 

(A) Substance (Dravya)  (B) Inherence (Samavaya)  
(C) Quality (Guna)   (D) Action (Karma) 

 
8.িনম্নিলিখত েকানিটেকমীমাংসকসম্পর্দায় পদাথর্রূেপ সব্ীকার কেরন না? 

(1) দর্বয্ (b) সমবায়  (1) গুণ  (1) কমর্ 
 
9. What is the probability of getting 12 when rolling two dice? 

(A) 1/12  (B) 1/36  (C) 1/8  (D) 1/16 
 



WBSET 2022 PHILOSOPHY ANSWER KEY           BSSEI BELuR 7003467101           WWW.BSSEI.IN 

5 
 

1, লুেডা েখলার দুিট ছক্কােক একসেঙ্গ চালেল 11 পাবার সম্ভাবয্তা কত ? 
(A) 1/12  (B) 1/36  (C) l/8  (D) 1/16 
 

10. 'Every entity has infinite number of properties' (anantadharmatmakam vastu') 
-- this view is advocated by the 

(A) Jainas    (B) Carvakas   
(C) Nyaya- Vaišeşikas  (D) Samkhyas 

 
11. অনন্তধমর্াত্মকং বস্তু’— এই মতিট েপাষণ কেরন 
(1) ৈজন (1) চাবর্াক  (1) নয্ায় ৈবেশিষক  (1) সাংখয্ 
 
11. The blue colour is nothing but the consciousness of blue' - This statement 
expresses the theories of the 

(A) Madhyamika  (B) Yogacara  
(C) Vaibháşika   (D) Sautrantika 

 
11.‘নীল রং নীল িবজ্ঞান অিতিরক্ত িকছ ুনয়। এই বক্তবয্িট েকান দশর্ন সম্পর্দােয়র তত্তত্তব্? 

(1) মাধয্িমক   (1) েযাগাচার 
(1) ৈবভািষক   (1) েসৗতর্ািন্তক 

 
12. 'Aviksta- Pariņāmavada - is the view held by 

(A) Suddhădvaitins  (B) Advaitins  
(C) Dvaitins   (D) Mimamsakas 

 
12. অিবকৃত পিরণামবাদ' তত্তত্তব্িটর সমথর্ক 

(1) শুদ্ধাৈদব্তবাদী গণ।  (1) অৈদব্তবাদী গণ  
(1) ৈদব্তবাদী গণ   (1) মীমাংসক গণ 

 
13. Which one of the following fallacy is committed in the example ‘Air is 
heavy, because it is empty'? 

(A) Asiddha  (B) Viruddha  (C) Satpratipaksa (D) Savyabhicara 
 
13, ‘বাযু় গুরু, কারণ তা শুনয্'— এই অনুমানিটেত িনম্নিলিখত েহতব্াভাসগুিলর মেধয্ েকানিট 
পর্েযাজয্? 

(1) অিসদ্ধ  (1) িবরুদ্ধ (1) সৎপর্িতপক্ষ (1) সবয্িভচার 
 
14. Match List / with List Il and select the correct answer from the codes given 
below:  
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List- I  List-II  
(a) Advaitavada (i) Ramanuja 
(b) Dvaitavada (ii) Sankara 
(c) Dvaitadvaitavada (iii) Nimbarka 
(d) Visistadvaitavada (iv) Madhva 

Codes: 
 A B C D 
(a) ii iv iii i 
(b) ii iii iv i 
(c) iv iii ii i 
(d) i ii iii iv 
 
14, তািলকা-1 এবং তািলকা-11 এর েজাড় েমলাও এবং িনেম্ন পর্দত্ত সংেকত বয্বহার কের 
সিঠক েজাড় িনণর্য় কেরা।  
তািলকা-1 তািলকা-11 
(1) অৈদব্তবাদ (1) রামানুজ 
(1) ৈদব্তবাদ (11) শঙ্কর 
(1) ৈদব্তাৈদব্তবাদ (111) িনমব্াকর্ 
(1) িবিশষ্টাৈদব্তবাদ (11) মধব্ 

A B C D 
(a) ii iv iii i 
(b) ii iii iv i 
(c) iv iii ii i 
(d) i ii iii iv 
 
15. What does astikaya mean in Jaina philosophy? 

(A) Extension in time    (B) Extension in space  
(C) Extension in body   (D) Extension in nature 

 
15.ৈজন দশর্েন অিস্তকায় বলেত কী েবাঝায়? 

(1) কােলর িবস্তার (1) েদেশর িবস্তার (1) েদেহর িবস্তার (1) পর্কৃিতর িবস্তার 
 
16. 'Khyati vada' according to Indian Philosop means: 

(A) Theory of error    (B) Theory of truth  
(C) Theory of knowledge   (D) None of the above 

 
16. ভারতীয় দশর্েন খয্ািতবাদ বলেত েবাঝায়? 
(1) ভর্ম সম্পিকর্ত মতবাদ  (1) সতয্ সম্পিকর্ত মতবাদ  
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(1) জ্ঞান সম্পিকর্ত মতবাদ  (1) উপেরাক্ত েকােনািটই নয় 
 
17. Which fallacy occurs when the locus itself is unreal? 

(a) Asrayasiddha, (b) svarupasiddha  
(c) savyabhicara  (d) viruddha 

 
17.পক্ষিটর অিস্ততব্ না থাকেল িনম্নিলিখত েকান েদাধিট হয় ? 

(ক) আশর্য়িসদ্ধ (খ) সব্রূপিসদ্ধ (গ) সবয্িভচার (ঘ) িবরুদ্ধ 
 
18. Which of the following pair of schools accepts Upamana as an independent 
pramana? 

(A) Sarkhya and Vedanta    (B) Buddhism and Nyaya  
(C) Vedanta and Purva-Mimams   (D) Purva-Mimamsa and Yoga 

 
18.িনম্নিলিখত সম্পর্দােয়র েজাড়গুিলর মেধয্ েকানিট উপমান েক সব্তন্তর্ পর্মাণ রূেপ সব্ীকার কের? 

(1) সাংখয্ এবং েবদান্ত    (1) েবৗদ্ধ এবং নয্ায়  
(1) েবদান্ত এবং পবূর্মীমাংসা   (1) পূবর্মীমাংসা এবং েযাগ 

 
19. Identify the correct combination: 

(A) Mayavada- Anatmavada    (B) Kanikatvada- Atma vida  
(C) Andmavada- Pratilya samutpida  (D) Vivartavada- Anityavada 

 
19 সিঠক েজাড়িট িচিহ্নত করুন। 
(1) মায়াবাদ – অনাত্মবাদ   (1) ক্ষিণকতব্বাদ – আরবাদ  
(1) অনয্াত্মবাদ – পর্তীতয্সমৎুপাদ  (1/িববতর্বাদ – অিনতয্বাদ 
 
20. Which among the followings conditions is violated in the sentence -- 'Water 
the plant with fire (Vahnina Sincati)? 

(A) Akanka  (B) Sannidhi  (C) Yogvata (D) Таtparya 
 
20, বিহ্ন দব্ারা বকৃ্ষ েসচন কর(বিহণা িসঞ্চিত)'—এই বাকয্িটর েক্ষেতর্ িনম্নিলিখত েকান শতর্িট 
লিঙ্ঘত হেয়েছ? 

(1) আকাঙ্ক্ষা  (1) সিন্নিধ  (1) েযাগয্তা  (D) তাৎপযর্ 
 
21. According to Sarkhya purusa is 

(A) Conscious and active  
(B) Conscious and indifferent  
(C) Unconscious and active  
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(D) None of the above 
 
11. সাংখয্ মেত পুরুষ হন 
(1) েচতন এবং কতর্া  (1) েচতন এবং উদাসীন  
(1) 'অেচতন এবং কতর্া  (1) উপেরর েকােনািটই নয় 
 
22. The book 'City of God' is authored by 

(A) St. Augustine  (B) St. Thomas Aquinas  
(C) St. Anselm   (D) William James 

 
11. ‘িসিট অফ গড্’ বইিটর েলখক েক? 
(1) েসন্ট অগািস্টন (1)েসন্ট থমাস অয্াকুইনাস  
(1) েসন্ট অয্ানেসলম্ (1) উইিলয়াম েজমস 
 
23. Who among the following philosophers advocated the ontological argument 
for the existence for God? 

(A) St. Thomas Aquinas  (B) St. Augustine  
(C) St. Anselm    (D) Socrates 

 
11 িনম্নিলিখত দাশর্িনকেদর মেধয্ েক ঈশব্েরর পর্মাণ িবষেয় অিস্ততব্মূলক যিুক্ত সব্ীকার কেরেছন? 
- (1) েসন্ট থমাস অয্াকুইনাস (1) েসন্ট অগািস্টন। (1) েসন্ট অয্ানেসলম্ (1) সেকর্িটস 
 
24. Match List / with List II and select the correct answer from the codes given 
below: 
List – I  List – II  
(a) Thales (i) Air 
(b) Pythagoras (ii) Harmony of the opposites 
(c) Anaximenes (ii) Water 
(d) Heraclitus (iv) Number 

Codes –  
 A B C D 
(a) iii iv ii i 
(b) iii iv I ii 
(c) iv ii iii i 
(d) iii i ii iv 
 
11. তািলকা 1 এবং তািলকা-11 েক েমলান এবং পর্দত্ত সংেকত বয্বহার কের সিঠক েজাড় িনণর্য় করুন : 
তািলকা 1 তািলকা-11 
(1) থয্ােলস (1) বায় ু
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(1) িপথােগারাস (11) িবপরীেতর সমনব্য় 
(1) অয্ানািক্সেমেনস। (111) জল 
(1) েহরাক্লাইটাস (11) সংখয্া 

সংেকত  
1 1 1 1 

(1) 111 11 11 1 
(1) 111 11 1 11 
(1) 11 11 111 1 
(1) 111 1 11 11 
 
25. Consider the Assertion (A) and Reason (R) and select the correct answer 
from the codes given below:  
Assertion (A) : It is impossible to conceive a universe in which number is 
not found.  
Reason (R): Number is an extremely important aspect of things and forms a 
fundamental part of the framework of the world.  
Codes:  

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).  
(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A). 
(C) (A) is true but (R) is false.  
(D) (A) is false but (R) is true. 

 
25. পর্িতজ্ঞাবাকয্ (A) এবং যিুক্তবাকয্ (R)-এর পিরেপর্িক্ষেত িনেম্ন িলিখত সংেকতগুিল েথেক 
সিঠক উত্তরিট িদন ।  
পর্িতজ্ঞাবাকয্ (1) : সংখয্া েনই এমন একিট বর্হ্মােণ্ডর কল্পনা অসম্ভব।  
যুিক্তবাকয্ (1) সংখয্া বস্তুর অতয্ন্ত গুরুতব্পূণর্ িবষয় এবং তা জগেতর পিরকাঠােমার মূল 
অংশ।  
সংেকত 
(1) এবং (1) সতয্ এবং (1), (1) এর সিঠক বয্াখয্া।  
(1) (1) এবং (1) সতয্, িকন্তু (1), (1)-র সিঠক বয্াখয্া 
(1) (4) সতয্ িকন্তু (1) িমথয্া।  
(1) (1) িমথয্া িকন্তু (1) সতয্। 
 
26. Match List / with List II and select the correct answer from the codes given 
below: 
List – I  List – II  
(a) Aristotle (i) Transcendental unity of 

apperception 
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(b) Spinoza (ii) Pre-established harmony 
(c) Leibniz (iii) Unmoved mover 
(d) Kant (iv) Intellectual love of God 

Codes –  
 A B C D 
(a) iii iv I ii 
(b) iii iv ii i 
(c) ii I iv iii 
(d) iv iii ii i 
 
26. তািলকা 1এবং তািলকা-11 েমলান এবং পর্দত্ত সংেকত বয্বহার কের সিঠক েজাড় িনণর্য় 
করুন। 
তািলকা 1 তািলকা-11 
(1) অয্ািরস্টটল (1) সম্পর্তয্ক্ষেণর অিতবতর্ী ঐকয্ 
(1) িস্পেনাজা (11) পূবর্পর্িতিষ্ঠত সামঞ্জসয্ িনয়ম 
(1) লাইবিনৎজ (111) িনশ্চল গিতমান 
(1) কান্ট (11) বিুদ্ধসঞ্জাত েপর্ম 
সংেকত 

1 1 1 1 
(1) 111 11 1 11 
(1) 111 11 11 1 
(1) 11 1 11 111 
(1) 11 111 11 1 
 
27. Descartes pursues the method of doubt which initiates a move in the direction 
of 

(A) Negativism  (B) Solipsism  (C) Scepticism  (D) Certitude 
 
27. েদকাতর্-এর সংশয় পদ্ধিত একিট িবেশষ িদেক পিরচািলত কের 

(1) নঞথর্কবাদ  (1) আত্মজ্ঞানবাদ  (1) সংশয়বাদ  (1) িনশ্চয়তা 
 
28. "Be a philosopher, but amidst all your philosophy be still a man" - is the 
assertion of 

(A) J.S. Mill  (B) D. Hume  (C) I. Kant  (D) P. Singer 
 
28. একজন দাশর্িনক হও, িকন্তু েতামার সমস্ত দশর্েনর মেধয্ও একজন মানুষ হও’- এই উিক্তিট 
কার? 
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(1) েজ. এস. িমল (1) িড, িহউম (1) ই, কান্ট (1) িপ. িসঙ্গার 
 
29. Match List / with List Il and select the correct answer by using the codes 
given below:  
List – I List – II  
(a) Problem of evil (i) Thomas Aquinas 
(b) Theory of ideas (ii) St. Anselm 
(c) Analogical predication (iii) St. Augustine 
(d) Ontological argument (iv) Plato 

Code –  
 A B C D 
(a) i ii iii iv 
(b) ii i iv iii 
(c) iii i ii iv 
(d) iii iv i ii 
 
29.তািলকা 1 - এবং তািলকা-11 েক েমলান এবং িনেম্ন পর্দত্ত সংেকত বয্বহার কের সিঠক 
উত্তর িনণর্য় করুন 
তািলকা 1  তািলকা-11 
(1) অশুভর সমসয্া (1) থমাস অয্াকুইনাস 
(1) ধারণা তত্তত্তব্। (11) েসন্ট অয্ানেসলম 
(1) সাদশৃয্মূলক ধমর্ আেরাপ (111) েসন্ট অগািস্টন 
(1) অিস্ততব্মূলক যিুক্ত (11) েপ্লেটা 
সংেকতঃ 

1 1 1 1 
(1) 1 11 111 11 
(1) 11 1 11 111 
(1) 111 1 11 11 
(1) 111 11 1 11 
 
30. Consider the Assertion (A) and Reason (R) and select the correct code given 
below:  
Assertion (A) : Hume is an extreme empiricist in the theory of ideas.  
Reason (R) : According to him every idea is formed through a process and the 
most important factor of the process is experience.  
Codes:  
(A) (A) is ture, (R) is false.  
(B) (A) is true. (R) is true and (R) is the correct explanation of (A).  
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(C) Both are false.  
(D) (A) is false, (R) is true. 
 
30. পর্িতবাকয্ (1) এবং যিুক্তবাক (1)-এর পিরেপর্িক্ষেত িনম্নিলিখত সংেকতগুিলর মেধয্ সিঠক 
উত্তরিট বাছাই করুন  
পর্িতজ্ঞাবাকয্ (1) : িহউম ধারণাতেত্তত্তব্র িদক েথেক একজন চরমপন্থী অিভজ্ঞতাবাদী।  
যুিক্তবাকয্ (1) ও তাঁর মেত পর্িতিট ধারণাই একিট ধারার মধয্ িদেয় গেড় ওেঠ এবং েসই ধারার 
সবর্ােপক্ষা গুরুতব্পূণর্ িবষয় হল অিভজ্ঞতা।  
সংেকতঃ  
(1) (1) সতয্, (1) িমথয্া। 
(1) (1) সতয্, (1) সতয্ এবং (1) হল (1-)র সিঠক বয্াখয্া।  
(1) দুিটই িমথয্া।  
(1) (1) িমথয্া, (1) সতয্।  
 
31. Match List – I with List – II and select the correct answer from the codes 
given below:  
List – I  List – II  
(a) Cogito ergo sum (i) Berkeley 
(b) Esse est percipi (ii) Aristotle 
(c) Per gennus et differtia (iii)Descartes 
(d) Natura Naturatans (iv) Spinoza 

Codes –  
 A B C D 
(a) i iii ii iv 
(b) iii i ii iv 
(c) ii i iii iv 
(d) iv ii i iii 
 
31. তািলকা 1 এবং তািলকা 11 েক েমলান এবং িনেম্ন পর্দত্ত সংেকত বয্বহার কের সিঠক 
উত্তর িদন । 
তািলকা 1 তািলকা 11 
(a) Cogito ergo sum (i) বাকর্েল  
(b) Esse est percipi (11) অয্ািরস্টটল 
(c) Per gennus et differatia (111) েদকাতর্ 
(d) Natura Naturatans (11) িস্পেনাজা  

1 1 1 1 
(1) 1 111 11 11 
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(1) 111 1 11 11 
(1) 11 1 111 11 
(1) 11 11 1 111 
 
32. Choose the correct answer from the codes given below:  
Assertion (A) : For Hegel, the essence of Spirit is Freedom.  
Reason (R) : For Hegel, freedom means little more than the right to 
obey the law.  
Codes:  

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).  
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of 
(A).  
(C) (A) is true but (R) is false.  
(D) (A) is false but (R) is true 

 
32. পর্িতজ্ঞাবাকয্ (1) এবং যিুক্ত (1-এর পিরেপর্িক্ষেত িনম্নিলিখত সংেকতগুিলর মেধয্ সিঠক 
উত্তরিট িদন। 
পর্িতজ্ঞাবাকয্ (1) েহেগেলর মেত আত্মার সব্রূপ হল সব্াধীনতা।  
যুিক্তবাকয্ (1) েহেগেলর মেত সব্াধীনতা হল িনয়মানুবিতর্তার অিধকার েথেক অল্প 
িকছ ুেবিশ।  
সংেকত 

(1) (A) এবং (1) দুিটই সতয্ এবং (1) হল (1)র সিঠক বয্াখয্া।  
(1) (1) (1) এবং (1) দুিটই সতয্ িকন্তু (1), (1)-র সিঠক বয্াখয্া নয়।  
(1) (1) সতয্ িকন্তু (1) িমথয্া।  
(1) (1) িমথয্া িকন্তু (1) সতয্। 

 
33. William James, C. S. Peierce and John Dewey are supporters of which 
philosophical doctrine? 

(A) Representationalism   (B) Positivism  
(C) Pragmatism    (D) Empiricism 

 
11 উইিলয়াম েজমস, িস, এস, পাসর্ এবং জন িডউই েকান দাশর্িনক মতবাদেক সমথর্ন 
করেতন? 
(1) পর্তীকবাদ  (1) পর্তয্ক্ষদ  (1) পর্েয়াগবাদ।  (1) অিভজ্ঞতাবাদ 
 
34. Which among the following is a work of Richard Rorty? 

(A) The Mirror of Nature  (B) Essays on Radical Empiricism  
(C) Understanding Nature  (D) Reflections on Nature 
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34. িনম্নিলিখত েকানিট িরচাডর্ রিটর েলখা? 
(1) িদ িমরর অফ েনচার   (1) এেসজ অন েরিডকয্াল এিমিপিরিসজম্  
(1) আন্ডারস্টয্ািন্ডং েনচার  (1) িরেফ্লকশনস্ অন েনচার 
 
35. What does the 'other' mean in Levinas', Philosophy of other"? 

(A) Signifier which manifests itself in language  
(B) God    
(C) Nature   
(D) None of the above. 

 
35. েলিভনা’র ‘অপর' িবষয়ক দশর্েন ‘অপর’ বলেত কী েবাঝায়? 
(1) বাচক যা িনেজেক ভাষায় পর্কাশ কের  (1) ঈশব্র।  
(1) পর্কৃিত       (1) উপেরর েকােনািটই নয় 
 
36. Which among the following is a book of Willam James? 

(A) Varieties of Religious Experience  (B) A Common Faith  
(C) Religion and Rational Theology  
(D) Lectures on the Philosophy of Religion 

 
11. িনম্নিলিখত গর্ন্থগুিলর মেধয্ েকানিট উইিলয়াম েজমেসর েলখা ? 

(1) ভয্ারাইিটজ অফ িরিলিজয়াস এক্সিপিরেয়ন্স  (1) এ কমন েফথ  
(1) িরিলিজয়ন অয্ান্ড যর্াশনাল িথেয়ালিজ  
(1) েলকচারস অন িদ িফলজিফ অফ িরিলিজয়ন 
 

37. Among the following Philosophers who was no a member of the Vienna 
Circle? 

(A) B.R. Carnap  (B) M. Schlick  
(C) O. Neurath   (D) A. J. Ayer 

 
37. িনম্নিলিখত দাশর্িনকেদর মেধয্ েক িভেয়না সাকর্ল-এর সদসয্ িছেলন না? 

(1) িব. আর. কারনাপ (1) এম, িক (1) ও. িনউরাথ (1) এ. েজ. এয়ার 
 
38. Match List I with List II and select the correct answer from the codes given 
below:  
List – I  List – II  
(a) Descartes (i) All the materials of our thinking are 

derived from outward and inward 
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impressions. 
(b) Locke (ii) Monads are spiritual 
(c) Hume  (iii) A thinking being is that who 

doubts . 
(d) Leibniz  (iv) The idea of cause and effect is the 

most comprehensive  
Codes –  
 A B C D 
(a) iv iii ii i 
(b) i ii iii iv 
(c) ii iii iv i 
(d) iii I iv ii 
 
3৪, তািলকা 1 এবং তািলকা 11 েমলান এবং িনেম্ন পর্দত্ত সংেকতগুিল েথেক সিঠক উত্তর িদন  
তািলকা 1 তািলকা 11 
(1) েদকাতর্ (1) আমােদর িচন্তার সব িবষয়গুিল অন্তেরর 

এবং বািহেরর মুদর্ণ েথেক িনঃসতৃ হয়। 
(1) লক (11) িচদণগুুিল আধয্ািত্মক 
(1) িহউম (111) একিট িচন্তনশীল বয্িক্ত হেলন, িতিনই 

িযিন সংশয় কেরন। 
(d) লাইবিনৎজ (11) কাযর্ এবং কারেণর ধারণািটই সবর্ােপক্ষা 

অিভজ্ঞতাপর্সতূ সামিগর্ক ধারণা। 
11111 –  
 1 1 1 1 
(1) 11 111 11 1 
(1) 1 11 111 11 
(1) 11 111 11 1 
(1) 111 1 11 11 
 
39. Match List I with List II and select the correct answer from the codes given 
below:  
List – I  List – II  
(a) Wittgenstein (i) On sense and Reference 
(b) Moore (ii) The Philosophy of 

Logical Atomism 
(c) Russell (iii) In Defense of Common Sense. 
(d) Frege (iv) On Certainty 

Codes: 
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 A B C D 
(a) ii i iii iv 
(b) iii ii iv i 
(c) iv iii ii i 
(d) i iv iii ii 
 
11. তািলকা I এবং তািলকা II -েক েমলান এবং িনেম্ন পর্দত্ত সংেকত বয্বহার কের সিঠক উত্তর 
িদন ।  
তািলকা 1 তািলকা 11 
(1) উইটেগনস্টাইন (1) অন েসন্স অয্ান্ড েরফােরন্স 
(1) মুর। (11) িদ িফলজিফ অফ লিজকাল অয্ােটািমজম 
(1) রােসল (111) ইন িডেফন্স অফ কমনেসন্স 
(1) েফর্েগ (11) অন সােটর্নিট 
সংেকত 

1 1 1 1 
(1) 11 1 111 11 
(1) 111 11 11 1 
(1) 11 111 11 1 
(1) 1 11 111 11 
 
40. Who among the following philosopher does not advocate Contract Theory? 

(A) Jean-Jacques Rousseau  
(B) Thomas Hobbes  
(C) Karl Heinrich Marx  
(D) John Rawls 

 
11. িনম্নিলিখত দাশর্িনকেদর মেধয্ েক কন্টর্াক্ট িথওির' সব্ীকার কেরন না? 
(1) জাঁ জােকা রুেশা    (1) থমাস হবস  
(1) কালর্ হাইনিরখ মাক্সর্    (1) জন রলস। 
 
41. Choose the correct answer from the codes given below:  
Assertion (A) : Non-apprehension is not an independent source of knowledge, 
according to the Buddhists.  
Reason (R) : Non-apprehension is a probans according to the 
Buddhists  
Codes:  
(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).  
(B) Both (A) and (R) are true, but R) is not the correct explanation of A.  
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(C) (A) is true but (R) is false.  
(D) (A) is false but (R) is true 
 
41.িনম্নিলিখত সংেকতগুিলর সাহােযয্ সিঠক উত্তরিট িদন।  
পর্িতজ্ঞাবাকয্ (1) েবৗদ্ধ মেত অনুপলিব্ধ েকােনা সব্তন্তর্ পর্মাণ নয়। 
যুিক্তবাকয্ (1) েবৗদ্ধ মেত অনুপলিব্ধ একিট েহত ু
সংেকত -  
(1) (1) এবং (1) দুিটই সতয্ এবং (1) হল সিঠক বয্াখয্া।  
(1) (1) এবং (1) দুিটই সতয্ িকন্তু (1), (1)-র সিঠক বয্াখয্া নয়। 
(c)(A) সতয্ িকন্তু (1) িমথয্া।  
(1) (A) িমথয্া িকন্তু (1) সতয্। 
 
42. Nozick's entitlement theory of justice accords all the principles except 

(A) the principle of justice in acquisition  
(B) the principle of equality of opportunity  
(C) the principle of justice in transfer  
(D) None of the above 

 
42. েনািজক এর নয্ায়িবচােরর অিধকার তত্তত্তব্ িনম্নিলিখত িবকল্পগুিলর মেধয্ একিটেক ছাড়া 
সবগুিল সব্ীকার কের। েসিট হল –  
(1) অিধগর্হণ সংকর্ান্ত সংকর্ান্ত নয্ায়িবচার নীিত।  
(1) সুেযােগর সাময্ সংকর্ান্ত নীিত।  
(C) বদিল সংকর্ান্ত নীিত। 
(1) উপেরর েকােনািটই নয়।  
 
43. Following statements are either True or False. Examine these and find the 
correct answer using codes 
(a) Wittgenstein made a distinction between M predicate and P predicate  
(b) Moore relies on ordinary language in order to defend commonsense beliefs. 
(c) Strawson believes in the analysis of ordinary language in order to get a 
glimpse of reality.  
(d) Ryle initiates category mistake.  
Codes: 

(a)  (b)  (c)  (d)  
(A) False True False True  
(B) True False True False  
(C) True True False False  
(D) False false True True 
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43. িনম্নিলিখত বক্তবয্গুিল হয় সতয্ নয় িমথয্া। এগুিলেক পরীক্ষা কের িনেম্ন পর্দত্ত সংেকেতর 
সাহােযয্ সিঠক উত্তর িদন-  
(ক), উইনেগনস্টাইন M predicate এবং P Predicate এর মেধয্ একিট পাথর্কয্ কেরন। 
(খ) মূর সাধারণ িবশব্াসেক সমথর্ন করার েক্ষেতর্ েলৗিকক ভাষার ওপর কেরিছেলন।  
(গ) স্টর্সন সত্তার ঝলক পাবার জনয্ েলৗিকক ভাষার িবেশ্লষেণ িবশব্াস করেতন। 
(ঘ) রাইল েশর্ণীভর্ািন্তর সচূনা কেরিছেলন। 
সংেকত –  

(a)  (b)  (c)  (d)  
(A) False True False True  
(B) True False True False  
(C) True True False False  
(D) False false True True 
 
44. Kierkegaard speaks of human existence in terms 
(A) Aesthetic existence, ethical existence and religious/philosophical 
existence 
(B) Aesthetic existence, ethical existence and transcendental existence  
(C) Good existence, bad existence and inauthentic existence  
(D) Authentic existence, inauthentic existence and philosophical existence 
 
৪৪. িকেয়েকর্গাডর্ মানব অিস্ততব্েক বয্াখা কেরেছন  
(ক) নান্দিনক অিস্ততব্, ৈনিতক অিস্ততব্ এবং ধমর্ীয় / দাশর্িনক অিস্ততব্।  
(খ) নান্দিনক অিস্ততব্, ৈনিতক অিস্ততব্ এবং অিতবতর্ী অিস্ততব্। 
(গ) শুভ অিস্ততব্, অশুভ অিস্ততব্ এবং অযথর্াথর্ অিস্ততব্। 
(ঘ) যথাথর্ অিস্ততব্, অযথাথর্ অিস্ততব্ এবং দাশর্িনক অিস্ততব্।  
 
45. Sartre speaks of all of the following modes of being except: 

(A) Being in itself     (B) Being for itself  
(C) Being above the world   (D) Being for others 

 
৪৫. সত্তার িনম্নিলিখত পর্কারগুিলর মেধয্ সােতর্র্ একিট ছাড়া সবগুিলেক সব্ীকার কেরন। েসিট হল 
–  

(ক) সব্রূপ সত্তা,    (খ) সব্িনভর্র সত্তা,  
(গ) জগৎ অিতিরক্ত সত্তা,   (ঘ) অপর সব বয্ািক্তসত্তা।  
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46. What, according to Frege, constitutes the difference between the two 
statements Aristotle is Aristotle' and 'Aristotle is the teacher of Alexander"? 

(A) In respect of sense     (B) In respect of reference  
(C) In respect of sense and reference  (D) In respect of none 

 
৪৬. েফর্েগর মেত ‘অয্ািরস্টটল হন অয্ািরস্টটল’ এবং ‘অয্ািরস্টটল হন আেলকজান্ডােরর 
িশক্ষক’ এইইঅ বচন দুিটর পাথর্েকয্র েহত ুকী ? 

(ক) তাৎপযর্ িবষেয়     (খ) বাচয্ িবষেয়  
(গ) বাচয্ এবং তাৎপযর্ িবষেয়   (ঘ) েকােনা িবষেয়ই নয়।  

 
47. Which is acceptable to Kierkegaard? 

(A) Truth is objectivity   (B) Truth is subjectivity  
(C) Truth is correspondence  (D) Truth is what works.  

 
৪৭. িনম্নিলিখত েকানিট িকেয়েকর্গােডর্র কােছ গর্হণেযাগয্ ? 
(ক) সতয্ হল িবষয়তা,  (খ) সতয্ হল িবষয়ীতা 
(গ) সতয্ হল সারুপয্  (ঘ) সতয্ তাই যা কাযর্কর।  
 
48. Match List I with List II and select the correct answer from the codes given 
below:  
List – I  List – II  
(a) Russell  (i)Phenomenological reduction.  
(b) Quine (ii) Fundamental ontology 
(c) Husseri (iii) Epistemology naturalized 
(d) Heidegger (iv) Theory of description 

Codes: 
 A B C D 
(a) iv iii i ii 
(b) iv ii i iii 
(c) i ii iii iv 
(d)  iv ii iii i 
 
৪৮. িনেম্ন পর্দত্ত সংেকত বয্াবহার কের তািলকা I এবং তািলকা II তলুনা কের সিঠক উত্তর 
িচিহ্নত করুন।  
তািলকা I তািলকা II 
(ক) রােসল (১) বাহয্সত্তার রূপান্তকরণ  
(খ) েকায়াইন (২) েমৗিলক তত্তিবদয্া / পরিবদয্া  
(গ) হুসালর্ (৩) সব্ভাববাদী জ্ঞানিবদয্া  



WBSET 2022 PHILOSOPHY ANSWER KEY           BSSEI BELuR 7003467101           WWW.BSSEI.IN 

20 
 

(ঘ) হাইেডগার (৪) বণর্নাতত্তত্তব্ 
সংেকত  

A B C D 
(a) iv iii i ii 
(b) iv ii i iii 
(c) i ii iii iv 
(d)  iv ii iii i 
 
49. Match List I with List II and select the correct answer by using the codes 
given below: 
List – I  List – II  
(a) Richard Rorty (1) Concept of Truth 
(b) Immanuel Levinas (ii) Critique of representationalism 
(c) William James (iii) Ethics as a first 

philosophy 
(d) John Dewey (iv) Varieties of Religious experience 

 
Codes –  
 A B C D 
(a) ii iv I iii 
(b) ii iii iv i 
(c) iii iv ii i 
(d) ii iii I iv 
 
৪৯. তািলকা 1 এবং তািলকা II েমলান এবং িনেম্ন পর্দত্ত সংেকতগুিল বয্বহার কের সিঠক 
উত্তর িদন –  
 
তািলকা 1 তািলকা 11 
(ক) িরচাডর্ রিটর্ (১) কনেসপ্ট অফ টুর্থ 
(খ) ইমানুেয়ল েলিভনাস (২) িকর্িটক অফ িরেপর্জেন্টশনিলজম 
(গ) উইিলয়াম েজমস (৩) এিথক্স অয্াজ এ ফাস্টর্ িফলজিফ।  
(ঘ) জন িডউই  (৪) ভয্ারাইিটজ অফ িরিলিজয়াস 

অক্সিপিরেয়ন্স।  
সংেকত  

1 1 1 1 
(1) 11 11 1 111 
(1) 11 111 11 1 
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(1) 111 11 11 1 
(1) 11 111 1 11 
50. The core concern of hermeneutics is 

(A) reading of a text    (B) interpretation of text  
(C) finding out of a text   (D) None of the above 

 
৫০.বয্াখয্াতত্তত্তব্-র মূল িবষয়িট হল –  
(ক) শাস্তর্ পাঠ করা  (খ) শাস্তর্র ভাষয্করণ 
(গ) শাস্তর্ অনুসন্ধান করা (ঘ) উপেরর েকােনািটই নয়।  
 
51. Match List I with List II and select the correct answer from the codes given 
below:  
List- I  List – II  
(a)Perception (i) vrudhavyavahára 
(b) Inference (ii) sidrsya 
(c)Comparison (iii) parimarša 
(d) Testimony (iv) Sannikarsa 

Codes –  
 A B C D 
(a) iv iii ii i 
(b) iv ii I iii 
(c) iv iii I ii 
(d) iv i ii iii 
 
৫১. তািলকা – I এবং তািলকা – I I েমলান এবং পর্দত্ত সংেকতগুিল বয্বহার কের সিঠক উত্তর 
িদন –  
তািলকা – I তািলকা – I I 
(ক) পর্তয্ক্ষ (১) বদৃ্ধবয্বহার 
(খ) অনুমান (২) সাদশৃয্ 
(গ) উপমান (৩) পরামশর্। 
(ঘ)শব্দেবাধ (৪) সিন্নকষর্।  
সংেকত  

A B C D 
(a) iv iii ii i 
(b) iv ii I iii 
(c) iv iii I ii 
(d) iv i ii iii 



WBSET 2022 PHILOSOPHY ANSWER KEY           BSSEI BELuR 7003467101           WWW.BSSEI.IN 

22 
 

 
52. All of the following themes are related to Husserl's phenomenology except 

(A) Reduction    (B) Intentionality  
(C) Auto-constitution of self  (D) Genetics 

 
52. িনম্নিলিখত িবষয়গুিলর মেধয্ একিট ছাড়া সবগুিলই হুসােলর্র অবভাসবােদর অন্তগর্ত 
(1) রূপান্তর     (1) অিভপর্ায়তা  
(1) আত্মার সব্িনিমর্িতকরণ  (1) জিনত উৎপিত্ত িবষয়ক/িববতর্ন। 
53. ‘~o' follows: validly from the two premises ‘o⊃ p’ and ‘P ⊃ ∼P’by the 
application of the following rules: 

(A) Simplification, Modus Ponens and Tautology 
(B) Tautology, Double Negation and Implication  
(C) Implication, Tautology and Modus Tollens.  
(D) Disjunctive syllogism, Implication and Double Negation 

 
53, . িনম্নিলিখত িনয়মগুিল পর্েয়াগ কের ‘o⊃ p’ এবং ‘P ⊃ ∼P’এই দুিট যিুক্তবাকয্ েথেক 
‘~o' এই বচনিট ৈবধভােব িনঃসতৃ হয় ? 
(A) Simplification, Modus Ponens এবং  
(B) Tautology. Tautology, Double Negation এবং Implication 
(C) Implication, Tautology এবং Modus Tollens.  
(D) Disjunctive syllogism, Implication এবং Double Negation 
 
54. The basic difference between a deductive and inductive argument lies in 
respect of _______.  

(A) nature of the premises   (B) nature of the conclusion  
(C) change in the status of the conclusion with the addition of new premises  
(D) None of the above 

 
54. অবেরাহ এবং আেরাহ যিুক্তর মূল পাথর্কয্ হল 

(1) যিুক্তবােকয্র সব্রূপ   
(1)-িসদ্ধােন্তর সব্রূপ  
(1) নতনু যিুক্তবাকয্ সংেযাজেনর দরুণ িসদ্ধােন্তর মযর্াদার পিরবতর্ন  
(1) উপেরর েকােনািটই নয় 

 
55. If A and B are true statements and the value of X and Y are not known, what 
would be the truth-value of the statement-(B∨A). (X∨ ∼A)? 

(A) True  (B) False  (C) Not known (D) Nine of the above.  
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55.যিদ 1 এবং 1 উভয়ই সতয্ বচন হয়, এবং 1 এবং 1 সতয্মূলয্ জানা না থােক, তাহেল -
(B∨A). ). (X∨ ∼A)এত বচনিটর সতয্মূলয্ কী হেব? 
(1) সতয্ (1)িমথয্া  (1) অজ্ঞাত  (1) উপেরর েকােনািটই নয় 
 
56. An argument is valid when 
(A) its premises are true.    (B) its conclusion is false.  
(C) one of the premises is false.   
(D) the premises and true and conclusion is false.  
56. একিট যিুক্ত ৈবধ হয় যখন -  
(1)তার যিুক্তবাকয্গুিল সতয্ হয়।   (1) তার িসদ্ধান্তিট িমথয্া হয়।  
(1) েয েকােনা একিট যিুক্তবাকয্ িমথয্া হয়।  
(1) যুিক্তবাকয্গুিল সতয্ এবং িসদ্ধান্তিট িমথয্া হয়। 
 
57. Match List I with List II and select the correct answer from the codes given 
below:  
List – I  List – II  
(a)All scientists are philosophers.  (i) (x) (Sx ⊃px)  
(b) Aristotle is a philosopher.  (ii) pa  
(c) Some Greeks are philosopher . (iii) (∃x) (Gx.px) 
(d)No apples are orange.  (iv) (x) (Ax ⊃∼ 𝑂𝑂𝑂𝑂) 

Codes –  
 A B C D 
(a) i ii iii iv 
(b) iv iii I ii 
(c) ii I iii iv 
(d) I iii ii iv 
 
57. িনেম্ন পর্দত্ত সংেকত বয্বহার কের তািলকা 1 এবং তািলকা-11 এর তলুনাপূবর্ক সিঠক 
েজাড় িনণর্য় করুন তািলকা। 
তািলকা 1 তািলকা-11 
(1) সকল ৈবজ্ঞািনক হন দাশর্িনক (1) (1) (11 ⊃11) 
(1) অয্ািরস্টটল একজন দাশর্িনক (11) 11 
(1) েকােনা েকােনা িগর্ক হেলন দাশর্িনক  (111) (∃1) (11.11) 
(1) েকােনা আেপল-ই কমলা নয় (iv) (x) (Ax ⊃∼Ox) 

সংেকত 
A B C D 
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(a) i ii iii iv 
(b) iv iii I ii 
(c) ii I iii iv 
(d) I iii ii iv 
 
58. Which among the following is the correct representation of ‘There are white 
elephants’? 

(a)  (b)  (c)  (d)  
 
58. িনম্নিলিখত িচতর্গুিলর মেধয্ েকানিট ‘সাদা হািত আেছ’ এই বােকয্র িচতর্ায়ন ? 

(a)  (b)  (c)  (d)  
 
 
59. Consider the Assertion (A) and Reason (R) and select the correct answer 
from the codes given below:  
Assertion (A) : Gandhi suggests that when an individual has more than his 
proportionate portion, he becomes a trustee for that portion for God's people.  
Reason (R) : The wealthy should not be dispossessed of their possessions, 
because that would imply resort to violence.  
Codes:  
(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).  
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).  
(C) (A) is true but (R) is false  
(D) (A) is false but (R) is true. 
 
59. পর্িতজ্ঞা বাকয্ (1) এবং যিুক্তবাকয্ (1) এর পিরেপর্িক্ষেত িনেম্ন উিল্লিখত সংেকতগুিল 
বয্বহারকের সিঠক উত্তর িদনঃ  
পর্িতজ্ঞা বাকয্ (1) : গান্ধী বেলন েয যখন েকােনা বয্িক্তর পর্েয়াজেনর অিতিরক্ত সম্পদ থােক 
তখন িতিন ঈশব্েরর মানুেষর জনয্ েসই অিতিরক্ত সম্পেদর অিছ হেয় পেড়ন।  
যিুক্ত বাকয্ (1) ধনীেক তাঁর সম্পদ েথেক সিরেয় রাখা উিচত নয় কারণ তা িহংসায় পযর্বিসত 
হেত পাের।  
সংেকত 
(1) (1) এবং (1) দুিটই সতয্ এবং (1) হল (1)-র সিঠক বয্াখয্া।  
(1) (1) এবং (1) দুিটই সতয্ িকন্তু (1), (1)-র সিঠক বয্াখয্া নয়।  
(1) (1) সতয্ িকন্তু (1) িমথয্া।  
(1) (1) িমথয্া িকন্তু (1) সতয্। 
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60. Determine the correct symbolization of the following sentence: 
If Argentina mobilizes, then Brazil will protest to the U.N. unless Chile calls for 
a meeting of all the Latin American states.  
(A) A ⊃ (B ∨ C) 
(B) B ⊃ (A ∨ C) 
(C) A ⊃ (B ⊃ C) 
(D) A ⊃ (B . C)  

 
60. িনম্নিলিখত বাকয্িটর সিঠক পর্তীকীকরণ েকানিট তা িনধর্ারণ করুন । 
If Argentina mobilizes, then Brazil will protest to the U.N. unless Chile calls for 
a meeting of all the Latin American states. 

(A) A ⊃ (B ∨ C) 
(B) B ⊃ (A ∨ C) 
(C) A ⊃ (B ⊃ C) 
(D) A ⊃ (B . C) 

 
61. Mark the correct symbolization for the given sentence: 
Foremen and foremen alone are competent workers (Fx, Cx) 
Symbolization:  

(A) (x) (Fx ⊃ ∼Cx) 
(B) (∃x) (Fx ≡ Cx)  
(C) (x) [(Fx ∨ Fx) ⊃ cx]  
(D) (x) (Fx ≡ Cx)  

 
11. িনম্নিলিখত িবকল্পগুিলর মেধয্ পর্দত্ত বাকয্িটর যথাথর্ পর্তীকীকরণিটেক িচিহ্নত করুন-  
পর্দত্ত বাকয্ – Foremen and foremen alone are competent workers (Fx,Cx) 
িবকল্প 

(A) (x) (Fx ⊃ ∼Cx) 
(B) (∃x) (Fx ≡ Cx)  
(C) (x) [(Fx ∨ Fx) ⊃ cx]  
(D) (x) (Fx ≡ Cx) 

 
62. Which among the following is the ‘.’from of  p⊃ q? 
(A) ( ∼ ∼p ∨ ∼q)  (B) ∼ (p . ∼ q) 
(C) ∼ (∼ p. ∼q)   (D) ∼(p ∨ ∼ q)  
 
11. িনম্নিলিখত িবকল্পগুিলর মেধয্ এই বচনাকারিটর ‘.’ রূপ েকানিট ? 
(A) ( ∼ ∼p ∨ ∼q)   (B) ∼ (p . ∼ q) 
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(C) ∼ (∼ p. ∼q)   (D) ∼(p ∨ ∼ q) 
 
63. Which of the following is not a method of testing the validity/invalidity of 
arguments? 

(A) Truth-Tree Method  (B) Truth-Table Method  
(C) Venn diagram Method  (D) Method of Indirect Proof 

 
11. িনম্নিলিখত িবকল্পগুিলর মেধয্ েকানিট যিুক্তর ৈবধতা / অৈবধতা িবচােরর পদ্ধিত নয়? 
(ক) সতয্শাখী পদ্ধিত  (খ) সতয্সারণী পদ্ধিত  
(গ) েভনিচতর্ পদ্ধিত   (ঘ) পেরাক্ষ পর্মাণ পদ্ধিত। 
 
64. Which among the following is valid ?  
(A)  (∃x) Sx 

(x) (px ⊃sx)/∴ (∃x) px 
(B)  (∃x) Sx 
 (x) ∼sc/ ∴ (x) (sx ⊃ px)  
(C) (x) (px  ⊃ Qx) 
 (x) (Qx  ⊃ Rx)/ ∴ (x) (Rx⊃ px) 
(D) (∃x) ∼ Sx  
 (x) (Rx ⊃ sx)/ ∴ (∃x) Rx  
 
11. িনম্নিলিখত যিুক্তগুিলর মেধয্ েকানিট ৈবধ? 
(A)  (∃x) Sx 
(x) (px ⊃sx)/∴ (∃x) px 
(B)  (∃x) Sx 
 (x) ∼sc/ ∴ (x) (sx ⊃ px)  
(C) (x) (px  ⊃ Qx) 
 (x) (Qx  ⊃ Rx)/ ∴ (x) (Rx⊃ px) 
(D) (∃x) ∼ Sx  
 (x) (Rx ⊃ sx)/ ∴ (∃x) Rx 
 
65. Which one of the following puranas contains the dialogue between Närada 
and Yudhisthira on Asrama dharma? 
(A) Bhagavata purana   (B) Agni purana  
(C) Brahmanda Purana   (D) Vayu Purana 
 
11. িনম্নিলিখত পুরাণগুিলর মেধয্ েকানিটেত আশর্ম ধমর্ িবষেয় নারদ এবং যিুধিষ্ঠেরর 
কেথাপকথন িবধৃত হেয়েছ ? 
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(ক) ভাগবতপূরাণ (খ) অিগ্নপুরাণ (গ) বর্হ্মান্ডপরুাণ (ঘ) বায়পুুরাণ। 
 
66. Which of the following is the correct symbolization of the statement 
Somebody is loved by everybody.' When xLy means ‘x’ loves ‘y'? 
(A) (x) (∃y) xLy   (B) (∃y) (x) xLy  
(C) (∃y)  (∃x) xLy   (D) (∃x) (y) xLy 
 
11.িনম্নিলিখত িবকল্পগুিলর মেধয্ েকানিট ‘Somebody is loved by everybody’ এই 
বচনিটর সিঠক পর্তীকীকরণ, েযখােন ‘111’ বলেত েবাঝায় ‘11’ েক ভােলাবাসা ? 
(A) (x) (∃y) xLy   (B) (∃y) (x) xLy  
(C) (∃y)  (∃x) xLy   (D) (∃x) (y) xLy 
 
67. The Arthasastra deals with 

(A) Statecraft    (B) Economic policy  
(C) Military system   (D) All of the above 

 
11. অথর্শাস্তর্-র আেলাচয্র িবষয় হল –  
(ক) রাষ্টর্নীিত  (খ) অথর্নীিত  (গ) সামিরক বয্বস্থা  (ঘ) উপেরর সবগুিলই। 
 
68. Consider the Assertion (A) and Reason (R) and select the correct answer 
from the codes given below:  
Assertion (A) : Capital punishment is an extreme form of punishment.  
Reason (R) : The threat of this punishment will deter people from 
committing crime.  
Codes :  
(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).  
(B) Both (A) and (R) are true and (R) is not the correct explanation of (A).  
(C) (A) is true but (R) is false.  
(D) (A) is false but (R) is true. 
 
11. পর্িতজ্ঞা বাকয্ (1) এবং যিুক্তবাকয্ (1) এর পিরেপর্িক্ষেত িনম্নিলিখত সংেকতগুিল েথেক 
সিঠক উত্তর িদন : 
পর্িতজ্ঞা বাকয্ (1) মৃতযু্দণ্ড শািস্তর চরমতম রূপ।  
যিুক্ত বাকয্ (1) : এই শািস্তর ভয়ই মানুষেক অপরাধ করা েথেক িবরত রােখ।  
সংেকত 
(1) এবং (1) দুিটই সতয্ এবং (1) হল (1)-র সিঠক বয্াখয্া। 
(1) (1) এবং (1) দুিটই সতয্, এবং (1), (1)-র সিঠক বয্াখয্া নয়।  
(1) (1) হল সতয্ িকন্তু (1) িমথয্া।  
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(1) (1) হল িমথয্া িকন্তু (1) সতয্। 
 
69. Tirukkural' is written by -  

(A) Thiruvalluvar     (B) Radhakrishnan  
(C) Parthasarathi Rangaswami   (D) M. S. Golwalkar 

 
11. িতরুকু্করুল এর েলখক হেলন 
(1) িথরুভাল্লাভার     (1) রাধাকৃষ্ণন।   
(1) পাথর্সারিথ রঙ্গসব্ামী    (1) এম.এস. েগালওয়াকার 
 
70. What does the ancient concept of Dandaniti consist of? 

(A) A branch of knowledge, dealing with justice and injustice.  
(B) The rules that one needs to adhere while punishing others.  
(C) Both (A) and (B)  
(D) None of the above 

 
11. পর্াচীন দণ্ডনীিতর ধারণািট িনম্নিলিখত েকানিটেক পর্কাশ কের ? 
(1) জ্ঞােনর একিট শাখা যা নয্ায়িবচার এবং অিবচার িনেয় আেলাচনা কের। 
(1) িনয়মাবিল যা মানুষেক অপরেক দণ্ড দান কােল অনুসরণ করেত হয়। 
1) (1) এবং (1) দুিটই  
(1) উপেরর েকােনািটই নয় 
 
71. "Woman is not born, but made" - is the statement made by 
(A) Mary Wollstonecraft   (B) Emma Goldman  
(C) Simone de Beauvoir   (D) Luce Irigary 
 
11. নারী জন্মায়না, নারীেক িনমর্াণ করা হয়'— এ কথা বেলিছেলন 
(1) েমির উলেস্টানকর্াফট   (1) এমা েগাল্ডময্ান।  
(1) িসমন দয্ েবভাের   (1) লুিস ইিরগয্াির 
 
72. Ethical principles in support of abortion do no include 

(A) A woman's right to autonomous choice.  
(B) A woman has no moral obligation or duty to carry a foetus.  
(C) Fertilisation does not bestow moral status on a foetus.  
(D) Abortion is of utilitarian value to a woman 

 
11. গভর্পােতর সমথর্েন ৈনিতক িনয়মগুিলর মেধয্ েকানিট গর্হণেযাগয্ নয়? 
(1) িনজসব্ সব্াধীন পছন্দ িবষেয় নারীর অিধকার।  
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(1) নারীর ভণুেক বহন করার েকােনা ৈনিতকবয্ধয্বাধকতা অথবা কতর্বয্ েনই।  
(1) িনিষক্তকরণ ভর্ণেক েকােনা ৈনিতক অবস্থান েদয় না।  
(1) নারীর কােছ গভর্পােতর উপেযািগতা মূলয্ আেছ। 
 
73. Following statements are either True or False. Examine these and find the 
correct answer using the given codes: 
(a) Intuition means for Kant nothing but an immediate cognition in which the 
object is given directly  
(b) According to Hume, all priori judgments are propositions concerning 
relations of ideas.  
(c) Leibnitz maintains that all a priori judgments are not judgments of identity. 
(d) Quine argues that synthetic a priori judgments are there. 
Codes –  
 A B C D 
(A) True False True False 
(B) False False True True 
(C) True True True True 
(D) True True False False 
 
11. িনম্নিলিখত বক্তবয্গুিল হয় সতয্ (1111) নয় িমথয্া (11111)। এই বাকয্গুিল পরীক্ষা কের 
িনম্নিলিখত সংেকত বয্বহার কের সিঠক উত্তরিট িদন। 
(1) কােন্টর মেত সব্জ্ঞা হল সাক্ষাৎ অপেরাক্ষ জ্ঞান যােত িবষয় সরাসিরভােব পর্দত্ত।  
(1) িহউেমর মেত সব পূবর্ত িসদ্ধ অবধারণ হল ধারণার সমব্ন্ধ িবষয়ক বচন। 
(1) লাইবিনৎজ মেন কেরন েয সব পূবর্তঃ িসদ্ধ অবধারণগুিল তাদাত্ম সমব্ন্ধীয় অবধারণ নয়।  
(1) েকায়াইন মেন কেরন েয পূবর্তঃ িসদ্ধ সংেশ্লষক অবধারণ আেছ।  
সংেকত ; 

A B C D 
(A) True False True False 
(B) False False True True 
(C) True True True True 
(D) True True False False 
 
74. Which of the following pairs is not true? 

(A) John Stuart Mill-Rule Deontology  
(B) Peter Singer-- Preference Utilitarianism 
(C) John Rawls-- Veil of ignorance  
(D) Immanuel Kant-Reflective Equilibrium 

 
11. িনম্নিলিখত েজাড়গুিলর মেধয্ েকানিট সিঠক নয় ? 
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(1) জন স্টযু়াটর্ িমল— মানমুক্ত নীিতিবদয্ার িনয়ম  
(1) িপটার িসঙ্গার পছন্দ িভিত্তক উপেযািগতাবাদ  
((1) জন রাওলস্ অজ্ঞােনর আবরণ।  
(1) ইমানুেয়ল কান্ট— পর্িতফিলত সাময্াবস্থা 
 
75. Match List / with List II and select the correct answer by using the codes 
given below:  
List – I  List – II  
(a) Propositional Logic (i) Truth, Tautology 
(b) Set Theory (ii) Possibility, Necessity 
(c) Modal Logic (iii) Membership, inclusion 
(d) Meta Logic (iv) Consistency, independence 

Codes –   
 A B C D 
(a) I ii iii iv 
(b)  I iii ii iv 
(c) iv ii iii i 
(d) iii iv I ii 
 
75. তািলকা 1- ও তািলকা-11 েমলান এবং িনেম্ন পর্দত্তসংেকতগুিল বয্বহার কের সিঠক েজাড় 
িনণর্য় করুন । 
তািলকা 1 তািলকা-11 
(1) বাকয্ যুিক্তিবজ্ঞান (1) সতয্তা, সব্তঃিসিদ্ধ। 
(1) েসট তত্তত্তব্। (11) সম্ভাবয্তা, আবিশয্কতা 
(1) মািতর্ক যুিক্তিবজ্ঞান (111) সদসয্তা, অন্তভুর্িক্ত 
(1) অিধ যুিক্তিবজ্ঞান (11) সংগিত, সব্াতন্তর্। 
সংেকত: 

A B C D 
(a) I ii iii iv 
(b)  I iii ii iv 
(c) iv ii iii i 
(d) iii iv I ii 
 
76. Match List I with List Il and select the correct answer from the codes given 
below:  
List – I  List – II  
(a) Hinduism (i) Local beliefs 
(b) Christianity (ii) Testament 
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(c) Buddhism (iii) Bhagavadgita 
(d) Tribal Religion (iv) Nikaya 

Codes: 
 A B C D 
(A) iv ii iii i 
(B) iii iv I ii 
(C) iii ii iv i 
(D) I ii iii iv 
 
76. তািলকা 1 ও তািলকা 11 েমলান এবং িনেম্ন পর্দত্তসংেক বয্বহার কের সিঠক েজাড় িনণর্য় 
করুন 
তািলকা 1 তািলকা 11 
(1) িহন্দু ধমর্ (1) স্থানীয় েলৗিকক িবশব্াস 
(1) িখর্স্টান ধমর্ (11) েটস্টােমন্ট 
(1) েবৗদ্ধ ধমর্ (111) ভগবদ্গীতা 
(1) আিদবাসী ধমর্ (11) িনকায় 

A B C D 
(A) iv ii iii i 
(B) iii iv I ii 
(C) iii ii iv i 
(D) I ii iii iv 
 
77. Normative ethics mainly emphasises on 

(A) to formulate a grand norm for evaluating all of our voluntary actions.  
(B) to determine the truth-value of moral judgements.  
(C) to devise different methods for evaluating different types of activities.  
(D) to analyse moral concepts. 

 
11. আদশর্িনষ্ঠ নীিতিবদয্ার পর্ধান গুরুতব্ হল  
(1) আমােদর সমস্ত ঐিচ্ছক িকর্য়ার মূলয্ায়েনর জনয্ চরম আদশর্ িনধর্ারণ করা।  
(1) ৈনিতক অবধারেণর সতয্মলূয্ িনধর্ারণ করা।  
(1) িবিভন্ন ধরেণর িকর্য়ার মূলয্ায়েনর জনয্ িবিভন্ন পদ্ধিত িনরূপণ করা।  
(1) ৈনিতক ধারণাগুিলর িবেশ্লষণ করা। 
 
78. Metaethics is specifically interested in 

(A) analysis of moral concepts.  
(B) analysis of meaning of moral judgements  
(C) methodology of moral investigations.  
(D) None of the above 
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11, অিধিবদয্ার িবেশষ পর্বণতা হল 
(1) ৈনিতক ধারণাগুিলর িবেশ্লষণ করা।  
(1)  ৈনিতক অবধারেণর অথর্ িবেশ্লষণ করা।  
(1) ৈনিতক অনুসন্ধান পদ্ধিত িনধর্ারণ করা।  
(1)  উপেরর েকােনািটই নয় 
 
79. Which among the following statements are True Choose the correct answer 
from the codes given below: 
(a) Vyapti is determined by anvaya-vyatireka, according to the Naiyayikas.  
(b) Vyapti is based on effect-cause relation and the relation of identity according 
to the Buddhists. 
(c)Vyapti being formulated on the perception of a few individual cases cannot be 
valid, according to the Carvakas.  
(d) The locus itself is sufficient to establish antarvyapti according to the Jainas. 
Codes 
 A B C D 
(a) True True True True 
(b) True False True False 
(c) False True False True 
(d) False False False False 
 
11. িনম্নিলিখত বক্তবয্গুিলর মেধয্ েকানিট সতয্ (1111) ? িনেম্ন পর্দত্ত সংেকতগুিলর সাহােযয্ 
সিঠক উত্তর িদন। 
(1) ৈনয়ািয়ক মেত অমব্য়বয্িতেরক দব্ারা বয্ািপ্ত িনধর্ািরত হয়।  
(1) েবৗদ্ধ মেত বয্ািপ্তর িভিত্তই হল কাযর্কারণ সমব্ন্ধ এবং তাদাত্ময্ সমব্ন্ধ।  
(1) চাবর্াক মেত বয্ািপ্ত েযেহত ুকতগুিল িবেশষ েক্ষেতর্র পর্তয্েক্ষর উপর িনভর্রশীল তাই ৈবধ 
নয়।  
(1) ৈজন মেত অন্তবর্য্ািপ্ত স্থাপেন পক্ষই পযর্াপ্ত।  
সংেকত 

A B C D 
(a) True True True True 
(b) True FalseTrueFalse 
(c) FalseTrueFalseTrue 
(d) FalseFalseFalseFalse 
 
80. Dialectical materialism does not admit the principle of 

(A) unity and conflict of the opposites.  
(B) from quantity to quality. 
(C) double negation.  
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(D)  the negation of negation. 
 
11. দব্ািন্দব্ক বস্তুবাদ নীিত সমথর্ন কের না 
(1) িবেরািধতার ঐকয্ এবং সংঘাত।  (1) পিরমাণ েথেক গুণ।  
(1) যগু্ম িনেষধ।     (1) িনেষেধর িনেষধ। 
 
81. Which of the following is not a form of marriage? 

(A) Monogamy  (B) Polygamy  (C) Polyandry  (D) Androcentricity 
 
11. িনম্নিলিখত েকানিট িববােহর পর্কার নয়? 

(1) একিববাহ  (1) বহুিববাহ  (1) বহুভতরৃ্তব্  (1) পুরুষেকিন্দর্কতা 
 
82. All of the followings are different types of democracy except 
(A) Direct Democracy  (B) Social Democracy  
(C) Liberal Democracy  (D) Minority Democracy 
 
11, িনম্নিলিখত িবকল্পগুিলর মেধয্ একিট বয্তীত অনয্গুিল গণতেন্তর্র িবিভন্ন পর্কার 
(1) সাক্ষাৎ গণতন্তর্   (1) সামািজক গণতন্তর্  
(1) উদার গণতন্তর্   (1) সংখয্ালঘু গণতন্তর্ 
 
83. The differences between the liberal and the radical versions of feminism can 
be understood in terms of 
(A) Inclusivism/ exclusivism  (B) Acts of ommission/ acts of commission  
(C) Reformation/ revolution  (D) All of the above 
 
৪1, উদারপন্থী এবং চরমপন্থী দুই পর্কার নারীবােদর ,পাথর্কয্ েবাঝা যায় িনেম্নিলিখত পদ্ধিতর 
দব্ারা। 
(1) অন্তভুর্িক্ত। বিহষ্করণ।   (1) গর্হেণর িকর্য়া/ বজর্েনর িকর্য়া  
(1) সংেশাধন/ আমুল পিরবতর্ন   (1)  উপেরর সবকিটই 
 
84. Which among the alternatives does not signify multiculturalism?  

(A) It is a frirer System that allows differences.  
(B) It emphasises on extreme individualism.  
(C) It is associated with the ‘politics of recognition’ 
(D) It also favours ‘identity politics’. 

 

84. িনম্নিলিখত িবকল্পগুিলর মেধয্ েকানিট বহুসংস্কিৃতবাদেক িনেদর্শ কের না?  
(1) এিট একিট উৎকৃষ্টতর রীিত যা পাথর্েকয্র সুেযাগ এেন েদয়। 
(1) এিট চরম বয্িক্তসব্াতন্তর্বাদেক গুরুতব্ েদয়।  
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(1) এিট 'Politics of recognition'-এর সেঙ্গ যকু্ত।  
(1) এিট ‘identity politics'-এর পেক্ষ। 

 
85. Match the followings, and say which is the correct option?  
(a) Bio centricism  (i) Aldo Leopold  
(b) Eco centricism.   (ii) Paul Taylor  
(c) Animal rights   (iii) Peter Singer  
(d) Animal welfare   (iv) Tom Regan  
Codes: 
 A B C D 
(a) I ii iv iii 
(b) ii I iv iii 
(c) iv iii ii I 
(d) iv ii iii i 
 
85. িনম্নিলিখত িবকল্পগুিল েথেক সিঠক েজাড় িনণর্য় করুন :  
(1) ৈজবেকিন্দর্কতা বাদ   (1) আেল্ডা িলওপল্ড  
(1) পর্কৃিত েকিন্দর্কতাবাদ   (11) পল েটলর  
(1) পর্াণীর অিধকার   (111) িপটার িসঙ্গার  
(1) পর্াণী কলয্াণ।    (11) টম েরগান 

A B C D 
(a) I ii iv iii 
(b) ii I iv iii 
(c) iv iii ii I 
(d) iv ii iii i 
 
 
86. Consider the Assertion (A) and Reason (R) and select the correct answer 
from the codes given below:  
Assertion (A) : The Naiyayikas believe that God is one, infinite and eternal. 
Reason (R) : Space and time, minds and souls does not limit Him.  
Codes:  
(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).  
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).  
(C) (A) is true but (R) is false.  
(D) (A) is false but (R) is true.  
 
86. পর্িতজ্ঞা বাকয্ (1) এবং যিুক্তবাক (1) এর পিরেপর্িক্ষেত িনম্নিলিখত সংেকতগুিল েথেক 
সিঠক উত্তর িদন।  
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পর্িতজ্ঞা বাকয্ (1) ও ৈনয়ািয়েকরা িবশব্াস কেরন েয ঈশব্র এক, অনন্ত এবং িনতয্।  
যুিক্ত বাকয্ (1) : আকাশ এবং কাল, মন এবং আত্মা তাঁেক সীিমত কেরনা। 

(1) (1) এবং (1) উভয়ই সতয্, (1) হল (1)-র সিঠক বয্াখয্া।  
(1) (1) এবং (1) উভয় সতয্, িকন্তু (1), (1)-এর সিঠক বয্াখয্া নয়।  
(1) (1) সতয্, িকন্তু (1) িমথয্া  
(1) (1) িমথয্া, িকন্তু (1) সতয্ 

 
87. Which among the following sentences is not true? 
(A) The Buddhists believe in a creator God.  
(B) The Naiyayikas believe that God is the creator of the universe.  
(C) The Samkhyas believe that the world is an evolution of Praksti.  
(D) The Carvakas deny the existence of God. 
 
৪৭. িনম্নিলিখত বাকয্গুিলর মেধয্ েকানিট সতয্ নয়? 
(1)  েবৗদ্ধরা সর্ষ্টা ঈশব্ের িবশব্াসী।  
(1) ৈনয়ািয়করা ঈশব্রেক জগেতর কতর্ারূেপ িবশব্াস কেরন।  
(1) সাংখয্রা িবশব্াস কেরন েয জগৎ পর্কিৃতর িববিতর্ত রূপ।  
(1) চাকরা ঈশব্েরর অিস্ততব্ অসব্ীকার কেরন। 
 
88. Which of the following statements are true?  
Choose your answer from the codes given below: 
(a) According to Yoga, there are four kinds of samprajita samadhi.  
(b) Bhatta Mimársakas hold that whenever knowledge arisesit reveals itself, its 
objects and the subject  
(c) The non-inherent cause (asamaväyi karana of a dyad (dvyanuka) is the 
conjunction of atoms according to the Nyaya-Vaibesika 
thinkers.  

(d) For Kumarila, cognition is an action.  
Codes: 
 A B C D 
(a) True True False False 
(b) True False True False 
(C) True False False False 
(d) True False True True 
 
৪৪. িনম্নিলিখত বাকয্গুিলর মেধয্ েকানিট সতয্? িনেম্ন পর্দত্ত সংেকতগুিলর সাহােযয্ সিঠক উত্তর 
িনণর্য় করুন : 
(1) েযাগ মেত সম্পর্জ্ঞাত সমািধ চার পর্কার।  
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(1) ভাট্ট মীমাংসক মেত জ্ঞান উৎপিত্ত কােল িনেজেক, িবষয়েক এবং আত্মােক পর্কাশ কের।  
(1) নয্ায় ৈবেশিষক দাশর্িনকেদর মেত দব্াণেুকর অসমবায়ী কারণ হল পরমাণ ুসংেযাগ। 
(1) কুমািরল মেত জ্ঞান িকর্য়া।  
সংেকতঃ 

A B C D 
(a) True True False False 
(b) True False True False 
(C) True False False False 
(d) True False True True 
 
89. Which of the following is not a branch of applied ethics? 

(A) Medical ethics   (B) Business ethics  
(C) Metaethics    (D) Political ethics 

 
৪1. নীেচর িবকল্পগুিলর েকানিট বয্বহািরক নীিত িবদয্ার শাখা নয় ? 
(1) িচিকৎসা সংকর্ান্ত নীিতিবদয্া  (1) বয্বসা সংকর্ান্ত নীিতিবদয্া  
(1) অিধনীিত িবদয্া    (1) রাজনীিত সংকর্ান্ত নীিতিবদয্া 
 
90. Jyotiba Phule's Satyashodhak Samaj was to  

(A) focus on rights of oppressed groups such as women, the dalit and 
the Sudra.  
(B) campaign for the spread of rational thinking.  
(C) reject the need for priests.  
(D) All of the above 

 
90, েজয্ািতবা ফেুলর সতয্েশাধক সমাজ-এর উেদ্দশয্ িছল  

(1) িনপীিড়ত সম্পর্দায় েযমন নারী, দিলত এবং শদূর্েদর অিধকার িবষেয় আেলাকপাত।  
(1) েবৗিদ্ধক িচন্তেনর পর্চার ও পর্সার।  
(1) পুেরািহতেদর পর্েয়াজনীয়তা অসব্ীকার।  
(1) উপেরর সবগুিলই 

 
 
91. Which of the following are True. Choose your answer from the codes given 
below. 
(a) Krishnamurti accepts that awareness is the silent and choiceless observation 
of 'what is'.  
(b) According to Tagore manhood means social service.  
(c) For Vivekananda ananda lies in love.  
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(d) Integration in the philosophy of Sri Aurobindo means ascent through descent 
Codes: 
 A B C D 
(a) True True True True 
(b) True False True True 
(c) False True False True 
(d) False False False False 
 
91. িনেম্ন পর্দত্ত সংেকতগুিল বয্বহার কের উিল্লিখত বাকয্গুিলর েকানিট সতয্ (1111) িনণর্য় 
করুন : 

(1) কৃষ্ণমূিতর্ মেন কেরন েয েচতনা হল যা আেছ তার িনঃশব্দ এবং পছন্দ রিহত 
পযর্েবক্ষণ। 
(1) রবীন্দর্নােথর মেত মনুষয্তব্র অথর্ হল সমাজ েসবা।  
(1) িবেবকানন্দ মেন কেরন আনন্দ েপর্েমর মেধয্ থােক।  
(1) শর্ীঅরিবন্দর দশর্েন সমনব্য় হল অবতরেণর মধয্ িদেয় উত্তরণ। 
A B C D 

(a) True True True True 
(b) True False True True 
(c) False True False True 
(d) False False False False 
 
92. which among the following is not the character of self, according to Iqbal? 

(A) Freedom     (B) Immortality  
(C) A series of activities  (D) Attraction and distraction 

 
11. ইকবােলর মেত িনেম্ন উিল্লিখত েকানিট আত্মার ৈবিশষ্টয্। নয়? 

(1) সব্াধীনতা  (1) অমরতব্  (1) কেমর্র পর্বাহ (1)  আকষর্ণ ও িবকষর্ণ 
 
93. Whose name is associated with the ideology of Total Revolution? 

(A) S.P. Narayan  (B) J.P. Narayan  
(C) KR. Narayan  (D) None of the above 

 
93, সািবর্ক িবপ্লেবর ধারণার সেঙ্গ কার নাম যকু্ত ? 

(1) এস. িপ, নারায়ণ  (1) েজ, িপ, নারায়ণ  
(1) েক, আর, নারায়ণ  (1)উপেরর েকউ না 

 
 
94. Match List / with List II and select the correct answer by using the codes 
given below:  
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List – I  List – II  
(a) Nyayalilavati (i) Vallabhacarya 
(b) Nyayavatara (ii) Siddhasena-Divakara 
(C) Nyayabindu (iii) Dharmakirti 
(d) Nyayakandali (iv) Sridhara 

Codes –  
 A B C D 
(a) I ii iii iv 
(b) I ii iv iii 
(c) iv iii ii i 
(d) I iv ii iii 
 
94, তািলকা 1 এবং তািলকা I I এরমেধয্ তুলনা কের িনম্নিলিখত সংেকত পর্েয়াগ কের সিঠক 
উত্তর িনবর্াচন করুন । 
তািলকা 1 তািলকা 11 
(1) নয্ায়লীলাবতী (1) বল্লভাচাযর্ 
(1) নয্ায়াবতার (11) িসদ্ধেসন িদবাকর 
(1) নয্ায়িবন্দু (111) ধমর্কীিতর্ 
(1) নয্ায়কন্দলী (11) শর্ীধর 
 সংেকতঃ  

A B C D 
(a) I ii iii iv 
(b) I ii iv iii 
(c) iv iii ii i 
(d) I iv ii iii 
 
95. Who makes a distinction between Subject as free and Subject as freedom? 

(A) Radhakrishnan    (B) Rabindranath 
(c)K.C. Bhattacharya    (D) J. Krishnamurti 

 
95. ‘সব্াধীন রূেপ িবষয়ী’ এবং ‘সব্াধীনতা রূেপ িবষয়ী” এই পাথর্কয্িট েক কেরেছন? 

(1) রাধাকৃষ্ণন  (1) রবীন্দর্নাথ (c)কষৃ্ণচন্দর্ ভট্টাচাযর্ (1) েজ. কৃষ্ণমূিতর্ 
96. Ambedkar opposed the caste system prevalent in India because it is: 

(A) a foreign innovation.  (B) vedic heritage.  
(C) creating social discrimination and inequality.  
(D) supported by the Smrtis. 

 
96. আেমব্দকর ভারতবেষর্ পর্চিলত বণর্ বয্বস্থার িবেরািধতা করিছেলন, কারণ ও 



WBSET 2022 PHILOSOPHY ANSWER KEY           BSSEI BELuR 7003467101           WWW.BSSEI.IN 

39 
 

(1) এিট িবেদশীেদর উদ্ভাবন।    (1) ৈবিদক ঐিতহয্। 
© সমােজ ৈবষময্ ও েভদােভদ সিৃষ্ট কের।  (1) স্মিৃত শােস্তর্র দব্ারা সমিথর্ত। 

 
97. "We want neither capitalism nor socialism. We aim at the progress and 
happiness of Man, the Integral Man.'- Who says this? 

(A) M. K. Gandhi   (B) K. C. Bhattacharya  
(C) D.D. Upadhyay   (D) B.R. Ambedkar 

 
97, ‘আমরা পঁুিজবাদ চাইনা সমাজবাদও চাইনা। আমােদর লক্ষয্ মানুেষর উন্নিত এবং সুখ, পূণর্ 
মানব'— এিট কার উিক্ত? 

(1) এম, েক, গান্ধী  (1) েক. িস. ভট্টাচাযর্ 
(1) িড. িড. উপাধয্ায়  (1) িব. আর. আেমব্দকর 

 
98. The name of the political theory of M. N. Roy is 

(A) Democratic Humanism   (B) Radical Humanism  
(C) Liberal Humanism   (D) None of the above 

98. এম. এন. রােয়র রাজৈনিতক মতবােদর নাম –  
(1) গণতািন্তর্ক মানবতাবাদ  (1) চরমপন্থী মানবতাবাদ  
(1) উদারপন্থী মানবতাবাদ  (1) উপেরর েকােনািটই নয় 

 
99. "One caste, one religion, one God for man; one form and the same blood in 
all; I cannot find any difference." - Who proclaims this? 

(A) D.D. Upadhyay  (B) Joytiba Phule  
(C) Narayan Guru  (D) B.R. Ambedkar 

99, “মানুেষর জনয্ একিট বণর্, একিট ধমর্, একিট ঈশব্র, সকেলর এক আকার এবং এক রক্ত; 
আিম েকােনা পাথর্কয্ খুঁেজ পাই না” এ কথা েক বেলন-  

(1) দীনদয়াল উপাধয্ায়   (1) েজয্ািতবা ফেুল  
(1) নারায়ণ শুরু    (1) িব. আর. আেমব্দকর 

 
100. In which of the following books does Moulana Azad deal with his social 
and spiritual life? 

(A) Freedom at Midnight  (B) India Wins Freedom  
(C) Gubar-e-Kharir   (D) None of the above 

 
100. িনম্নিলিখত গর্ন্থগুিলর মেধয্ েকানিটেত েমৗলানা আজাদ তাঁর সামািজক ও আধয্ািত্মক 
জীবন িবষেয় আেলাচনা কেরেছন? 

(1) িফর্ডম অয্াট িমডনাইট    (1) ইিন্ডয়া উইনস্ িফর্ডম। 
(1)  গুবর-ই-খািতর     (1) উপেরর েকােনািটই নয় 
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NET, SET, SSC 
WBCSSC SLST, WB-TET, 

DESCRIPTIVE BENGALI & ENGLISH  
------------------------------------------------------------------- 

JOIN OuR ONLINE CLASSES 
------------------------------------------------------------------- 

    
India’s No 1 & Most Successful  

Educational Institute…. 

 Now at Your Home 
Subjects Available for  

NTA NET & WBCSSC SLST 
We also guide for 

NET Paper-1 

Bengali Sanskrit Preliminary Test / PT / PET  

Education Philosophy WBTET  Primary & Upper 

English Geography Descriptive Bng & Eng 

History Pol. Science C-TET (SOCIAL STUDIES) 
 

Use your Time Wisely & Educate Your Self for Your Successful Career 
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Call Now 8777279548 / 7003467101 

#Learn from Home  
With the Help of 

BSSEI Digital Learning App 
Install Now from Google Play Store  

--------------------------------------------------------- 
Clear Your Concept from 

Best Educators &  
Guidance of BSSEI, Belur  

------------------------------------- 

NET / SET পরী�ায় আপনােদর সাফল্যই আমােদর পিরচয়... 

 
আমােদর সফল ছা�-ছা�ীেদর নােমর তািলকা আমােদর অিফিশয়াল ওেয়বসাইেট (www.bssei.in) েদওয়া 

আেছ এবং তােদর সা�াৎকার েদখার জন্য BSSEI এর YouTube চ্যােনেল েযেত পােরন। 
 

BSSEI পিরচািলত িবিভ� িবষেয়র Telegram Group এ যু� হেত 8777279548 ন�ের িনেজর 
নাম ও িবষয় িলেখ Whatsapp কর�ন। 
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NEW BATCH WILL STARTS SOON 

পাঠ্য�েমর অনন্যতা 
 Learn From Home-  কলকাতা েথেক দূরবতর্ী ছাতর্-ছাতর্ীরা পর্ায়শই কলকাতার িশক্ষাথর্ীেদর 

মেতা সুেযাগ সুিবধা পাই না, সুেযাগ না থাকার জনয্ অেনকেক্ষেতর্ই তারা Hard work করেলও Smart 
work  করেত পােরন না ফলত বারবার একটুর জনয্ সফল হেত পাের না.... েসই বাধােক কাটােত আমরা 
এেনিছ Learn From Home এর সুিবধা। একিট Smart Phone with Active Internet এবং 
BSSEI App  থাকেলই সমস্ত মশুিকল আসান। আমােদর পাঠয্কর্েমর সমস্ত ক্লাসগুিলই Online Live 
Class মাধয্েম করার সুেযাগ পােবন আপিনও। িনেজর বািড়েত বেসই অিভজ্ঞ িশক্ষক-িশিক্ষকােদর ক্লাস 
করুন সরাসির... যাতায়ােতর ক্লািন্ত বা সমেয়র অপচেয়র িদন েশষ... 
 

 Interactive  Live  Class-  BSSEI App এর Live  Class গুিল একমখুী ক্লাস নয়, 
এখােন ক্লাস চলাকালীন আপিনও সয্ােরর সােথ সরাসির কথা বলেত পারেবন আমােদর এই BSSEI App 
এর মাধয্েম। ফলত, ক্লাসরুেমর পিরেবশ পান ঘের বেসই, িনেজর সংশয় দরূ করেত সরাসির 
পর্শ্ন করুন এবং িবষয়গুিলেক তৎক্ষণাৎ বেুঝ িনন, BSSEI App এর সাহােযয্ এখন আপনার েছাট্ট 
ঘরিটই হেয় উঠেব আপনার ক্লাসরুম। 

 

 Recorded Video Class-  যিদ কখেনা Live Class টা Miss কের যান বা ক্লাস 
চলাকািলন আপনার েফােন েকােনা সমসয্া হয়, তেবও েটনশন করার েকােনা পর্েয়াজন েনই, কারণ আমােদর 
পর্িতিট Live Class এর Recorded Video আপিন আপনার BSSEI App এর মেধয্ েপেয় যােবন। 
ফেল.. ক্লাসিট পেরও েদখেত পারেবন। পর্েয়াজেন একিট ক্লাস যখন খশুী একািধক বার েদখার সুেযাগ 
থাকেছ। ফলত, কিঠন িবষেয়র ক্লাসগুিল বারবার েশানার ও েবাঝার সুবণর্ সুেযাগ থাকেছ আপনার কােছ। 

 

 E Study materials- পর্িতিট ক্লােসর েশেষ েসই ক্লােসর E Study Materials আপিন 
আপনার BSSEI App এর মেধয্ েপেয় যােবন। Study Materials এর জনয্ অেপক্ষা কের আপিন যােত 
সাফলয্ েথেক িপিছেয় না পেড়ন, েসকারেণই এই বয্বস্থা। 

 

 Printed Study Materials Free Home Delivery- পর্িতিট মােস ঘের 
বেসই আপিন আপনার েকােসর্র Printed study materials েপেয় যােবন। আপনার বািড়েত Printed 
study materials পাঠােনার বয্বস্থা করেবা আমরাই, তার জনয্ েকােনা রকম অিতিরক্ত Delivery 
Charge / Printing Charge / Xerox Charge লাগেব না। আমােদর েবলুেড়র অিফস েথেক Study 
materials যখনই Dispatch  হেব, তখন েথেকই sms এর মাধয্েম আপিন আপনার Study 
materials এর Tracking Details  েথেক শুরু কের আপনার হােত েপৗছােনা পযর্ন্ত সমগর্ আপেডট 
েপেত থাকেবন। 

 

 Weekly Mock Test-  পর্িতসপ্তােহ একিট কের Mock Test আপনােক িদেতই হেব এবং 
২৪ ঘন্টা পের আমরা আপনার মকেটেষ্টর েরজাল্ট ও Rank list পর্কাশ করা হেব। েযটা েথেক সকেলর 
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মেধয্ িনেজর স্থানটা আপিন িনেজই অনুভব করেত পারেবন, এখেনা কতটা এেগােত হেব েসটা বঝুেত 
পারেবন। েযটা আপনার সাফেলয্র সহায়ক হেব। 

 

 Question Bank- “Practice Makes Perfect”  আর এটাই সাফেলয্র অনয্তম রহসয্। 
BSSEI App এ পর্ায় ৫০,০০০ পর্েশ্নাত্তেরর একিট িবশাল সংগর্হ ৈতরী কেরিছ আমরা। েযখােন পর্িতিট 
Topic এর উপর অভয্ােসর জনয্ হাজার হাজার পর্শ্ন েদওয়া আেছ। আপনার Syllabus এর েয েকােনা 
Unit এর েয েকােনা Topic এর উপর েযেকােনা সময় একািধকবার পরীক্ষা েদওয়া সুেযাগ থাকেছ 
এখােন। পরীক্ষা েশষ করার পেরই পরীক্ষার Result েদখেত পারেবন। সােথ সােথ পরীক্ষা ভলু হওয়া 
পর্েশ্নর সিঠক উত্তর িক হেব েসটা েদখারও সুেযাগ থাকেছ। এই Question SET গুিলেত আপিন যতবার 
পরীক্ষা েদেবন, ততবারই নতুন নতুন Question SET এর সমু্মখীন হেবন আপিন এবং বারংবার অভয্ােসর 
মাধয্েম িনেজেক Perfect কের তুলুন .....  

 

 Unlimited Practice SET- Topic ধের পরীক্ষা েদওয়ার পেরও িনেজর পর্স্তুিতেক 
সিঠকভােব পরখ করেত হেল সম্পণূর্ িসেলবােসর উপর বা এক একিট ইউিনেটর উপর পরীক্ষা েদওয়াটা 
খবুই জরুরী..... েসরকমই Unlimited Practice SET পােবন আমােদর এই অয্ােপ। 

 

 Always Updated Study Materials & Question Bank-  যতিদন 
যােচ্ছ পরীক্ষার কাঠীনয্ েবেড়ই চেলেছ, সােথ সােথ পর্েশ্নর ধরেণর পিরবতর্ন হেচ্ছ পর্িত বছর..... ফলত 
সাফেলয্র মখু েদখেত পােচ্ছন না অেনেকই। েসকারেণ, পর্শ্নপেতর্র ধরণেক লক্ষয্ েরেখ পর্িতবছরই আমরা 
পর্িতিনয়ত িনেজেদর Study Materials, Question Bank. Regular Mock test & Teaching 
Technics এর পিরবতর্ন কির। যােত ফাইনােল িগেয় পর্েশ্নর ধরণ েদেখ অেচনা মেন না হয়। পর্িতিট 
িবষেয়র জনয্ থাকা আলাদা আলাদা Research & Development Team সারাবছর ধের এই কাজিটই 
কের চেলেছ, আর েসকারেণই হয়েতা...আমােদর সাফেলয্র সংখয্াটা েচােখ পড়ার মেতা... আসেল আমরা 
কাজ কির আমােদর মেতা.....একটু অনয্ভােব, অনয্ আিঙ্গেক... 

 

 Group Discussion- ক্লােসর পেরও েয সমস্ত সংশেয়র সমু্মখীন হেবন েসগুিল আমােদর 
Official Group এ িজজ্ঞাসা করেত পােরন, েযখােন আমােদর সমস্ত ছাতর্-ছাতর্ী ও িশক্ষক-িশিক্ষকারা 
আেছন। তারা আপনার সংশয় িনবারেনর েচষ্টা করেবন। 

 

 Pocket Class Room- িনেজর বািড়েত থাকুন বা আত্মীেয়র বািড়েত েযখান েথেক খশুী ক্লাস 
করুন.... িনেজর Classroom েক িনেজর পেকেট রাখনু। সামািজক অনুষ্ঠান, পািরবািরক দািয়তব্, স্থান 
কাল পাতর্ েযন আপনার সাফেলয্র েক্ষেতর্ বাধা হেয় না দাড়ায়। 

 

 Digital Class Room- BSSEI APP এর মাধয্েম আপনার সমস্ত েকাসর্টাই এখন আেরা 
স্মাটর্। বােস বা েটর্েন েযেত েযেত পড়েত পােরন E Study Materials, েদখেত এবং শুনেত পােরন 
Recorded Video Class, েয েকােনা সংশয় হেল, সােথ সােথ িজজ্ঞাসা করেত পােরন আমােদর 
Official Group এ, আপনােক সাহাযয্ করেবন আমােদর িশক্ষক-িশিক্ষকারাই, েয েকােনা সময় Group 
discussion এ অংশগর্হন কের িনেজেক পর্স্তুত কের েনওয়ার সুেযাগ েতা থাকেছই.. আর সম্পণূর্টাই 
BSSEI Digital Learning App এর সাহােযয্। 
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Call Now 8777279548 / 7003467101 
You are the creator of your own destiny. 


