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Rabindra Bharati University 

Subject - Philosophy: Course - UG DSE 6.1 

Internal Assessment Test 

 

Answer the following questions by putting tick mark against the correct option in each of the 

following cases: 1 x 10 

 

িন�িলিখত �িত� �ে�র উ�র দাও, স�ক উ�র� �বেছ িনেয় তােত �ক িচ� িদেয়: ১ x ১০ 

 

1. Manu believed that God created king to —— 

a) save the world. 

b) save the people of a region. 

c) save the animals. 

d) None of these 

১. মন ুিব�াস করেতন �য ঈ�র রাজার সৃি� কেরেছন ——- 

a) জগৎেক র�া করার জন�। 

b) �কান এক অ�চেলর মানষুেক র�া করার জন�। 

c) প�েদর র�া করার জন�। 

d) এ�িলর এক�ও নয়। 

2.The qualities of king, according to Manu, are like —- 

a) the qualities of Indra, Vaayu, Yama, Ravi, Agni, Chandra, and wealth. 

b) the qualities of Indra, Vaayu, and Chandra. 

c) the qualities of Yama, Ravi, and Rahu. 

d) None of these 

২. মনরু মেত রাজার �ণ �িল হেব —— 

a) ই�,বায়,ু যম, রিব, অি�, চে�র মেতা, এবং ধন। 

b) ই�, বায়,ু এবং চে�র মেতা। 

c) যম, রিব, এবং রা�র মেতা। 
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d) এ�িলর এক�ও নয়। 

3.The ideal number of council of ministers, according to Manu 

 a) should not be more than seven to eight. 

b) should be two. 

c) should be five. 

d) None of these 

৩. মনরু মেত ম�ী বেগ�র আদশ� সংখ�া হওয়া উিচৎ —— 

a) সাত �থেক আট জেনর �বিশ নয়। 

b) দইু জন। 

c) পাঁচ জন। 

d) এ�িলর এক�ও নয়। 

4.According to the Vedas the Brahmanas rise from —-  

a) the head of God. 

b)the naval of God. 

c) the heart of God. 

d) None of these 

৪. �বদ অনসুাের �া�েণর উ�ব হয় —— 

a) ঈ�েরর ম�ক �থেক। 

b) ঈ�েরর নািভ �থেক। 

c) ঈ�েরর �দয় �থেক। 

d) এ�িলর এক�ও নয়। 

5. In Hindu society, the Kshatriyas —- 

 a) protect the state and the people. 

 b) protect the animals. 

 c) only protect themselves.  
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d) None of the above.  

৫. িহ� ুসমােজ �ি�য় গণ —-  

a) রাজ� এবং মানষুেদর র�া কেরন। 

b) প�েদর র�া কেরন। 

c) �ধুমা� িনেজেদর র�া কেরন। 

d) এ�িলর এক�ও নয়। 

6.Valmiki lived by the bank of river ——  

a) Tamasa  

b)Tista 

 c) Ganga  

d) None of these. 

 ৬) বাি�কী �য নদীর �েল বাস করেতন �স� হেলা —- 

a) তমসা 

b) িত�া 

c) গ�া 

d) এ�িলর �কান�ই নয়। 

7.Ramayana was written by —-  

a) Kautilya 

 b) Manu  

c) Valmiki 

 d) None of them. 
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৭. রামায়েণর রচিয়তা হেলন —— 

a) �কৗ�ল� 

b) মন ু

c) বাি�কী 

d) এনােদর একজনও নন। 

8.Valmiki thought that Truth and Duty are —-  

a) for both men and women.  

b) for men alone.  

c) for men, women, and children. 

d) None of these.  

৮. বাি�কী মেন করেতন �য সত� এবং কত� ব� —- 

a) পু�ষ এবং নারী উভেয়র জন�। 

b) �কবল পু�ষেদর জন�। 

c) পু�ষ, নারী, এবং িশ�েদর জন�। 

d) এ�িলর এক�ও নয়। 

9. Vyasa was called Dvaipayana because, —- 

 a) he was born in a river island. 

 b) he was born in a jungle.  

c) his mother’s name was Dipa. 

 d) None of the above.  

৯. ব�াসেক ��পায়ন বলা হয় কারণ, —-  

a) িতিন �ীেপ জ� �হণ কেরিছেলন। 

 b) িতিন জ�েল জ� �হণ কেরিছেলন।  
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c) তাঁর মাতার নাম িছল দীপা। 

d) এ�িলর এক�ও নয়। 

10.Dandaniti means—-  

a) Science of Governance. 

 b) Science of war.  

c) Science of medicine.  

d) None of these. 

 ১০. দ�নীিতর অথ� হেলা ——  

a) রাজ� শাসেনর িব�ান।  

b) যু� সং�া� িব�ান। 

 c) ঔষধ স�িক� ত িব�ান।  

d) এ�িলর এক�ও নয়। 

 

 

 

(Candidates must write their Roll Numbers. as in their University Admit Cards, along with their 

University Registration Numbers. with year in their answer scripts, and send the same to the following 

E-mail Id.  ugphilodse6.1@rbu.ac.in 

পরী�াথ�েদর িনেদ�শ �দওয়া হে� �য তারা �যন িনেজেদর উ�র পে� িব�িবদ�ালেয়র অ�াডিমট কােড� র �রাল নং এবং 

িব�িবদ�ালেয়র �রিজে�শন না�ার, বেষ�র উে�খ সহ �লেখ, এবং িন�িলিখত E-mail 

�কানায় পা�েয় �দয় -)   ugphilodse6.1@rbu.ac.in 

 

 


