Q.1 দর্নের
শ
স্বরূপ কি ?
Ans:- 'দর্ন'
শ কথাটির ইংররজী প্রতির্ব্দ হল 'PHILOSOPHY' যা দুটি গ্রীক র্ব্দ থথরক উদ্ভূি হরেরে । একটি হল 'Philos' যার র্থ হল
শ
'র্নুরা'' াা 'গ্রগ্রহ'
(Love) এাং র্পরটি হল 'Sophia' যার র্থ হল
শ
'াান'(Knowledge) । সুিরাং 'PHILOSOPHY' র্রব্দর গ্রক্ষতরক র্থ হল
শ
াারনর প্রতি র্নুরা' ( Love Of
Wisdom ) । গ্রর এই দৃটিভঙ্গী থথরক যার াারনর প্রতি র্নুরা' গ্ররে িারকই 'দার্তনক'
শ
াা 'PHILOSOPHER" ালা যাে ।
# গ্রীক দার্তনক
শ
তপথার'ারাস সাপ্রথম
শ
'PHILOSOPHER ' র্ব্দটি াবাহার কররন ।
Q.2 দর্নের
শ
স্বরূপ কি ? ( ভারতীয় মনত)
Ans:- সাধারনি পাশ্চািব দর্রন
শ যারক ‘ Philosophy’ ারল ভারিীে দর্রন
শ িাই “দর্ন”
শ নারম পতরতিি । তকন্তু পাশ্চারিবর ‘ Philosophy ’ এাং ভারিীেরদর
“দর্ন”
শ র্ব্দ দুটির র্থ র্তভ
শ
নে । াুবপপতগ'ি তদক থথরক ‘ Philosophy ’ র্রব্দর র্থ হল
শ
“াারনর প্রতি র্নুরা'”( Love of Wisdom) । ভারিীে দর্রন
শ
‘দর্ন’
শ র্রব্দর াুবপপতগ'ি র্থ শহল ‘সিবদর্ন’
শ াা ‘িদদর্ন’
শ । সংৃৃি ‘দৃর্’ ধাির র সরঙ্গ ‘র্নি’ প্রিবে থযা' করর ‘দর্ন’
শ র্ব্দটির উপপতগ হরেরে। ‘দৃর্’
ধাির র াাংলা র্থ হল
শ
‘রদখা’ াা ‘ প্রিবক্ষ করা’ । তকন্তু থয থকারনা থদখারকই ‘দর্ন’
শ নারম র্তভতহি করা যাে না । ভারিীে মরি দর্নশ হল সরিবর সাক্ষাপ
উপলতি র্থাপ
শ সিব াা িদরক থদখা এাং িার স্বরূপ উপলতি করা ।
Q.3 'PHILOSOPHY' ও 'দর্ে'
শ িী সমার্নশ াধি ?
Ans:- পাশ্চািব থদরর্ যারক ‘Philosophy ’ ালা হে ভারিারষ িারই
শ
প্রতির্ব্দ তহরসরা 'দর্ন'
শ কথাটি প্রিতলি । তকন্তু ‘Philosophy ’ ও 'দর্ন'
শ র্ব্দদুটি
সমাথরাাধক
শ
নে । ‘Philosophy ’ র্ব্দটির র্থ শ ' াারনর প্রতি র্নুরা'' গ্রর 'দর্ন'
শ র্ব্দটির র্থ শ 'সিবদর্ন'
শ াা 'িদদর্ন'
শ । পাশ্চািব র্ব্দ ‘Philosophy’
াারনর উরেষ সাধন করর এাং প্রািব র্ব্দ 'দর্ন'
শ উরের্ব-তসদ্ধির কথা ারল । একটি হল সরিবর প্রতি ভারলাাাসা এাং র্পরটি হল সরিবর সাক্ষাপ উপলতি
। িরা দুটি তাষরের গ্ররলািনা পিতি ও গ্ররলািব তাষোস্তুর মরধব র্রনকাংরর্ সাদৃর্ব গ্ররে । িাই ‘Philosophy ’-র প্রতির্ব্দ তহরসরা 'দর্ন'
শ পদটি াবাহার
করা হরে থারক।
Q.4 দর্নের
শ
উৎপকি সংক্রান্ত ক কভন্ন মত গুকি কি কি ?
Ans:- পাশ্চািব দর্রনর
শ
উপপতগরক থকন্দ্র করর পাশ্চািব দার্তনকরদর
শ
মরধব নানাতাধ মিাাদ লক্ষব করা যাে এরদর মরধব প্রধান করেকটি উরেখরযা'ব মি
হরলা ১) ক স্ময় থর্নি দর্নের
শ
উদ্ভ ঃ- প্রখবাি গ্রীক দার্তনক
শ
থেরিা ারলরেন "তাস্মে থথরক দর্রনর
শ
শুরু াা উপপতগ"। এই বাতিত্র্বমে জ'রির তাপুল ঐশ্বয শ
থদরখ মানুরষর মরন তাস্মরের সৃট ি হরেরে গ্রর তাস্মে থথরক জে থনে জানার গ্রকাঙ্খা । িাই িার মরন থজর'রে নানাতাধ জীাাসা - জ'ি সৃটি হল তক
ভারা ? জ'রির তক থকারনা সৃট িকিশা গ্ররে ? জীান তক ? মৃিরব তক ? মৃিরবরিই তক জীারনর থর্ষ না মৃিরবর পররও থকারনা জীান গ্ররে ? -এইসকল
প্রশ্নগুতল যখন মানুষরক র্তির করর থিারল িখনই মানুষ ঐ সকল প্ররশ্নর উগর থদওোর থিিা করর এাং যার ফলস্বরূপ দর্রনর
শ
উদ্ভা ঘরিরে।
২ ) সংর্য় থর্নি দর্নের
শ
উদ্ভ ঃ- গ্রধুতনক ফরাসী দার্তনক
শ
থরেঁরন থদকািশ ারলরেন "সংর্ে থথরক দর্রনর
শ
উপপতগ"। তিতন িােঁর দর্নশ শুরু কররতেরলন
জ'রির সাতকের সম্পরকশ সরেহ প্রকার্ করর এমনতক তিতন তনরজর র্দ্ধিত্ব সম্পরকশও সংর্ে প্রকার্ কররন এাং থদরখন থয সা তকের সম্পরকশ সংর্ে
থপাষণ করা থ'রলও তনরজর র্দ্ধিত্ব সম্পরকশ সরেহ থপাষণ করা যাে না। িাই তিতন তসিান্ত কররন "গ্রতম তিন্তা কতর র্িএা গ্রতম গ্রতে" ( "I Think ,
therefore I Exist").তািারতারেষরণর মাধবরম থকারনা তকের যািাই করারকই ারল সংর্ে াা সরেহ করা । এই সংর্ে মানুষরক র্ন্ধতাশ্বাস ও কুসংৃার থথরক
মুক্ত করর । সংর্ে থথরক গ্ররস তািার এাং তািার থথরকই মানুরষর মরন গ্ররস দার্তনক
শ
তিন্তা ।
৩ ) উপন াকিতান াধ থর্নি দর্নের
শ
উদ্ভ ঃ- গ্রধুতনক পাশ্চািব দর্রন
শ উইতলোম থজমস জন তিউই প্রমুখ প্ররো'াাদী দার্তনরকরা
শ
ারলরেন
"উপরযাত'িারাাধ থথরকই দর্রনর
শ
উপপতগ"। একজন দার্তনরকর
শ
থসই তিন্তাই করা উতিি যার উপরযাত'িা াা প্ররোজনীেিা গ্ররে । জীারন সিবিা
প্রতিষ্ঠাই দর্নশ গ্রর াািা জীান হল সিবিা তনধাররণর
শ
মাপকাটি । সুিরাং াািা জীারনর সংঘারি থযসা সমসবা উদ্ভরি হে িার সমাধান ও মূলব তনধারণ
শ
করাই দার্তনরকর
শ
প্রধান কাজ । কারজই ালা যাে প্ররোজনরাাধ াা উপরযাত'িারাাধ হল দর্নশ তিন্তার উপস।
৪ ) জী ে ও অকভজ্ঞতার সমানিাচো থর্নিই দর্নের
শ
উদ্ভ ঃ- কাল মার্ক্
শ
শ জােঁ পল সারত্র্ শ প্রমুখ গ্রধুতনক দার্তনকরদর
শ
মরি " জীান ও র্তভািার
সমারলািনা ও সমাধারনর থিিা থথরকই দর্রনর
শ
উপপতগ হরেরে । কাল মারর্ক্
শ
রশ মরি । থকাল িদ গ্ররলািনাই দর্রনর
শ
উরের্ব নে ারং কীভারা থর্াষক
থেণীরক তালুপ্ত করর এক থেণীহীন সমাজ প্রতিটষ্ঠি হরা িার পথতনরদশ র্ করাই হল দর্রনর
শ
উরের্ব । র্নুরূপভারা র্দ্ধিত্বাাদী দার্তনক
শ
জােঁ পল সারত্র্ শ
মানা সগার উপর গুরুত্ব গ্রররাপ করর ারলন াবদ্ধক্তর র্দ্ধিত্বই মূখব সারধম শ থ'ৌণ। র্থাপ
শ "র্দ্ধিত্ব সারধরমরশ পূা'ামী"
শ
( "Existence is prior to
essence")। মানুরষর সংগ্রাম হল র্দ্ধিরত্বর উরের্বরক জানার সংগ্রাম । কারজই জীান সমসবার সমাধান করাই হল দার্তনরকর
শ
প্রধান কাজ ।
Q.5 দর্নের
শ
দৃষ্টিভঙ্গী িী ?
Ans:- দর্রনর
শ
দৃটিভঙ্গী হল সামতগ্রক াা র্খণ্ড । দর্নশ জ'ি ও জীান সম্পরকশ একটি সামতগ্রক ধারণা 'িন কররি িাে । জ'প ও জীারনর তাতভ
তদকগুতলর এক একটিরক তাষে করর তাাারনর তাতভ র্াখার সৃট ি হরেরে । এজনবই তাাারনর দৃটিভঙ্গী হল খণ্ড । তকন্তু দর্নশ িার সামতগ্রক াা র্খণ্ড
দৃটিভঙ্গীর সাহারযব তাাারনর তাতভ র্াখার মূল তসিান্তগুতলর মরধব সামঞ্জসব গ্রনরি এাং এরদর সারধম শউপলতি কররি থিিা করর ।
Q.6 দর্নের
শ
পদ্ধকত িী ?
Ans:- দর্রনর
শ
পিতি হল তািারমূলক পিতি । থকননা এই পিতির মাধবরম থকাল গ্ররলািব তাষরের যুদ্ধক্তগ্রাহব াুদ্ধিগ্রাহব ও সাতাক
শ াবাখবা থদওো সম্ভা
হে
Q.7 দর্নের
শ
আনিাচয ক ষয় িী?
Ans:- দর্নশ হল সাাবাপক
শ
োস্ত্র । জীান এাং র্তভািার এমন থকারনা তদক থনই যা দর্রনর
শ
গ্ররলািনার গ্রওিাে পরে না । দৃর্বমান জ'প ও র্িীদ্ধন্দ্রে
জ'প এাং জীান সাতকেরই দর্রনর
শ
পতরতধর র্ন্তভূ ক্ত
শ ।
Q.8 দর্নের
শ
উনের্য িী ?
Ans:- দর্রনর
শ
উরের্ব হল জ'প ও জীান সম্পরকশ মানাীে র্তভািার থযৌদ্ধক্তক তািার করা তাাারনর তাতভ র্াখাগুতলর পুাস্বীক
শ ৃ তি বনতিক থিিনা
ধমীে র্নুভূতি সিব তর্া াা মঙ্গল ও সুের প্রভৃ তি প্রিবেগুতলর যুদ্ধক্তসং'ি তািার তারেষণ করা ।
Q.9 দর্নের
শ
িাজ িী ?
Ans:- জীারনর প্রকৃি র্থ শ উরের্ব ও মূলব তনধারণ
শ করা এাং মানুরষর থাৌদ্ধি ক থিিনা বনতিকিা গ্রধবাদ্ধিকিা প্রভৃ তি তারেষণ করর যথাথ াান
শ
দান
করা দার্তনরকর
শ
প্রধান কাজ ।দর্রনর
শ
র্পর একটি কাজ হল তাতভ তাাান লি তসিান্তগুতলর মরধব সমন্বে সাধন করর জ'রির মূলবােন করা ।
Q.10 দর্নের
শ
স্বরূপ সম্পনিশ িনয়িজে ক খ্যাত পাশ্চাতয দার্কেনির
শ
অকভমত গুকি কি কি ?
# থেন াঃ( Plato)- দদর্েশ লি ূস সিার জ্ঞাে

া কেতয অপকর তশেীয় ও র্াততদ

# অযাকরস্ট িঃ(Aristotle)- দদর্েশ লি মমে মি ক জ্ঞাে

া সিার স্বরূপ কেনয় আনিাচো িনর ম ং মই স্বরূনপর অঙ্গীভস ত থ স ৈ কর্িয-

তার অেুসন্ধাে িনরদ
# পিসেঃ(Paulsen)- দদর্েশ লি সিি ৈ জ্ঞাকেি জ্ঞানের সমষ্টি া সময়য়দ

BG

# থেেসারঃ(Spencer)- দদর্েশ লি ক কভন্ন ক জ্ঞানের সময়য় ক জ্ঞাে আংকর্িভান ঐিয দ্ধ জ্ঞাে আর দর্েশ লি সামকিিভান ঐিয দ্ধ
জ্ঞােদ
# কিিন ঃ(Fichte)- দদর্েশ লি জ্ঞাে সম্পিীয় ক জ্ঞােদ
# িান্টঃ(Kant)- দদর্েশ লি জ্ঞাে সম্পিীয় ক জ্ঞাে ও তার সমানিাচোদ
# থিাোঁনতঃ(Comte)- দদর্েশ লি সিি ক জ্ঞানের থসরা ক জ্ঞােদ
# থপকরঃ(Perry)- দদর্েশ আিিস্মি কিু েয় অনিককিিও েয়

রং অকে া

# মারকভেঃ(Marvin)- দদর্েশ লি মমেই মি সনতযর তকত অেুরাি -

শ ও স্বাভাক িদ

া জ্ঞানের ভান্ডারনি পসর্ শ িনরদ

# রানসিঃ(Russell)- দদর্েশ লি সিি ক জ্ঞানের মসিযকভকির থ কিিি া ক চারমসিি আনিাচোদ
# ময়ারঃ(Ayer)- দদর্েশ লি ভাষার সমানিাচোদ
# থলনিিঃ(Hegel)- দদর্েশ লি পরম সনচতে সিা সম্পিীত তািকি আনিাচোদ

দর্নের
শ
তধাে তধাে র্াখ্া
আকধক দযি তশ্ন সংক্রান্ত িনয়িষ্ট র্াখ্া
জ্ঞােক দযা
Epistemology

অকধক দযা
Metaphysics

তিশক দযা
Logic

মসিযক দযা
Axiology

সমাজদর্েশ
Social Philosophy

েীকতক দযা
Ethics

রাষ্ট্র দর্েশ
Political
Philosophy

ধমদর্
শ েশ
Philosophy of
Religion

থসকন্দ কশ দযা
Asthetics

Q.11 "Epistemology" - র্নের অর্ শ িী ?
Ans:- পাশ্চািব দর্রন
শ াানতাদবার ইংররজী প্রতির্ব্দ হল "Epistemology" , যা দুটি গ্রীক র্রব্দর সমন্বরে 'টিি । একটি হল "Epistemo", যার র্থ শ "াান"
এাং র্পরটি "Logos" , যার র্থ হল
শ
তাদবা াা তাাান ।সুিরাং "Epistemology" র্রব্দর গ্রক্ষতরক াা াুপপতগ'ি র্থ হল
শ
াান সংক্রান্ত তাাান াা াান
সম্পকীে তাদবা ।
Q.12 জ্ঞােক দযা িনত কি থ াঝ ?
Ans:- দর্রনর
শ
থয র্াখাে াা র্ারস্ত্র াান সমন্ধীে যাািীে প্রশ্ন র্থাপ
শ াান তক ? াারনর উপপতগ তক ভারা হে ? াারনর র্িশ কী ? াারনর সীমা তক ?
াারনর বাধিা তক ? প্রভৃ তি প্ররশ্নর গ্ররলািনা করা হে িারক ারল াানতাদবা াা Epistemology ।
Q.13 জ্ঞােক দযার সানর্ দর্নের
শ
সম্পিশ ক ষয়ি মতঃAns:- # কান্ট ও তফকরির মরি "দর্নশ ও াানতাদবা র্তভ " ।
# হল্ট , মারতভন , থপতর , তপিতকন প্রমুখ নাবাস্তুাাদী দার্তনকরদর
শ
মরি - "দর্রন
শ াানতাদবার থকারনা প্ররোজন থনই" ।
Q.14 "Metaphysics" - র্নের অর্ শ িী ?
Ans:- পাশ্চািব দর্রন
শ র্তধতাদবার ইংররজী প্রতির্ব্দ হল "Metaphysics" , যা একটি গ্রীক র্ব্দ "Ta Meta Ta Physika" থথরক উদ্ভরি হরেরে ।যার "Meta"
র্ব্দটির র্থ শ "র্তিক্রান্ত"( Beyond) এাং "Physics" র্ব্দটির র্থ শহল পতরদৃর্বমান জ'প ( Physical World) । সুিরাং "Metaphysics" র্রব্দর গ্রক্ষতরক াা
াুপপতগ'ি র্থ হল
শ
পতরদৃর্বমান জ'রির র্তিািী জ'প াা ইদ্ধন্দ্রোিীি জ'প ।
Q.15 অকধক দযা িনত কি থ াঝ ?
Ans:- দর্রনর
শ
থয র্াখা ইদ্ধন্দ্রেগ্রাহব াস্তুর র্াভাতসি াাহবরূপরক র্তিক্রম করর ইদ্ধন্দ্রোিীি াস্তুসগারক জানরি িাে ও াবাখবা কররি িাে িারকই ালা হে
র্তধতাদবা াা "Metaphysics" । র্নবভারা ালা যাে থয র্তধতাদবা হল দর্রনর
শ
এমন এক র্াখা যা ইদ্ধন্দ্রোিীি াস্তুর স্বরূপ াা প্রকৃি সগা তনরে গ্ররলািনা
করর ।
Q.16 অকধক দযার সানর্ দর্নের
শ
সম্পিশ ক ষয়ি মতঃAns:- # থেরিা র্বাতরস্টিল থহর'ল ব্রািরল গ্ররলকজান্ডার প্রমুখ দার্তনকরদর
শ
মরি "দর্নশ এাং র্তধতাদবা এক ও র্তভ " ।
# তহউম থকােঁরি প্রমুখ র্তভািাাাদী ও দৃটিাাদী দার্তনকরদর
শ
মরি - "র্তধতাদবা সম্ভা নে" ।
# এোর কারনাপ প্রমুখ থযৌদ্ধক্তক দৃটিাাদী দার্তনক'ণ
শ
ারলন "র্তধতাদবা র্থহীন"।
শ
# হাাাি
শ থেন্সার হবাতমল্টন প্রমুখ দার্তনক'ণ
শ
ারলন "র্তধতাদবা জ'প র্াাি ও র্রাে"।
Q.17 তক ও অ ভাস িী ?
Ans:- পাতথাশ জ'রির প্রতিটি াস্তুর দুটি রূপ গ্ররে । একটি হল িার াাহবরূপ াা ইদ্ধন্দ্রেগ্রাহব রূপ যারক ালা হে র্াভাস ( Phenomena) গ্রর র্পরটি হল
াস্তুর গ্রসল রূপ াা ইদ্ধন্দ্রোিীি রূপ যারক ালা হে িদ ( Reality) । াস্তুর াাহবরূপ াা র্াভাস হল র্তনিব র্তভািা সারপক্ষ ও তনেি পতরািশনর্ীল ।
র্পরপরক্ষ াস্তুর গ্রসল রূপ াা িদ হল তনিব র্তভািা তনররপক্ষ ও র্পতরািশনীে ।
Q.18 অকধক দযার আনিাচয ক ষয় কি ?
Ans:- দৃর্বমান জ'রির র্ন্তরারল থকারনা র্িীদ্ধন্দ্রে সগা গ্ররে তক ? থসই সগার স্বরূপ তক ? থসই সগা তক জে না গ্রধবাদ্ধিক ? জ'রি তাািশন তক
যাতিকভারা না উরের্বমূলকভারা হরেরে ? প্রাণ ও মরনর স্বরূপ কী ? প্রাণ তক জে থথরক উদ্ভূি হরেরে ? এই তাশ্ব জ'রির সৃটিকিশা রূরপ ঈশ্বররর তক
থকারনা র্দ্ধিত্ব গ্ররে ? ঈশ্বররর প্রকৃি স্বরূপ তক ? ঈশ্বররর সারথ জীা ও জ'রির সম্পকশ তক ? ঈশ্বররর র্দ্ধিত্ব তকভারা প্রমাতণি হরা ? - প্রভৃ তি প্রশ্ন তনরে
র্তধতাদবা গ্ররলািনা করর থারক ।
Q.19 "Ethics" - র্নের অর্ শ িী ?
Ans:- পাশ্চািব দর্রন
শ নীতিতাদবার ইংররজী প্রতির্ব্দ 'Ethics' যা একটি গ্রীক র্ব্দ "Ta Ethica" াা "Ethos" থথরক উদ্ভূি হরেরে । "Ethos" র্রব্দর র্থ হল
শ
িতরত্র্ (Character) - যা গ্রাার সামাদ্ধজক প্রথা রীতিনীতি র্ভবাস প্রভৃ তি র্রব্দর সরঙ্গ সম্পকশযুক্ত । কারজই াুপপতগ'ি র্রথ নীতিতাদবা
শ
হল মানুরষর
িতরত্র্ াা গ্রিার-গ্রিরণ সম্পকীি তাাান ।
Q.20 েীকতক দযার সংঞ্জা তসনঙ্গ ক কভন্ন দার্কেিনদর
শ
মতামত গুকি নিা
Ans:- # উইতলোম তলতল ারলরেন দেীকতক জ্ঞাে লি সমানজ স াসিারী মােুনষর আচরর্ সম্পিীয় মিষ্ট আদর্কে
শ
আচরনর্র উকচত-অেুকচত া ভানিা-মন্দ ক চার িনরদ ।
# নীতিতাদ মবারকদ্ধঞ্জ ারলরেন দেীকতক দযা লি আচরনর্র চকচতয া ভানিা
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ক জ্ঞাে

া মােুনষর

# মুররহি ারলরেন দেীকতক দযা লি মােুনষর আচরনর্র সনঙ্গ
# রজারস ারলরেন দেীকতক দযা লি মমে মি ক জ্ঞাে

ুি সন ািম
শ
আদনর্রশ ক জ্ঞােদ

া মাে ীয় আচরনর্র পরম আদর্ শ কেনয় আনিাচো িনরদ

Q.21 েীকতক দযার আনিাচয ক ষয় কি ?
Ans:- নীতিতাদবা মানুরষর গ্রিররণর ঔতিিবরাাধ বনতিক গ্রদর্ ও
শ মঙ্গরলর কথা গ্ররলািনা করর ।
Q.22 সমাজ দর্েশ িানি নি ?
Ans:- থয র্াস্ত্র দর্রনর
শ
দৃটিভঙ্গী থথরক াবদ্ধক্ত িথা সমাজ সম্বরন্ধ এক িরম াবাখবাদারনর থিিা করর িারকই ারল সমাজ দর্নশ ( Socail Philosophy) ।
প্রখবাি তিন্তাতাদ ত'সাািশ সমাজ দর্রনর
শ
সংাাে ারলরেন "সমাজ দর্নশ হল সমাজতাাান ও দর্রনর
শ
তমলনিল" ।
Q.23 সমাজ দর্নের
শ
আনিাচয ক ষয় কি ?
Ans:- সমাজ দর্নশ দার্তনক
শ
দৃটিভঙ্গী থথরক যাািীে সামাদ্ধজক ঘিনার মূলবােন করর এাং সমাজজীারনর র্ন্ততনতহি
শ
থমৌতলক িদ াা নীতির সরঙ্গ
সামাদ্ধজক ঘিনাালীর সম্পকশ তনরূপন করর ।
Q.24 "Logic" - র্নের অর্ শ িী ?
Ans:- পাশ্চািব দর্রন
শ যুক্ততাদবার ইংররজী প্রতির্ব্দ ' Logic' যা একটি গ্রীক র্ব্দ "Logike" থথরক উদ্ভূি হরেরে । "Logike" র্ব্দটি গ্রাার লবাটিন তারর্ষব
পদ "Logos" র্রব্দর তারর্ষণ পদ । যার র্থ হল
শ
'তিন্তা' । কারজই াুপপতগ'ি র্রথ শ "যুদ্ধক্ততাদবা াা িকশতাদবা হল ভাষাে প্রকাতর্ি তিন্তা সম্বন্ধীে তাাান" ।
Q.25

ুিিক দযার আনিাচয ক ষয় কি ?
Ans:- যুদ্ধক্তর স্বরূপ প্রকাররভদ বাধিার তনেমাালী তিন্তার মূল সূত্র্ প্রভৃ তি তনরে গ্ররলািনা করর যুদ্ধক্ততাদবা । এোো গ্রনুষতঙ্গক প্রদ্ধক্র োরূরপ
সংাাকরণ থেণীকরণ নামকরণ তাভাজন প্রভৃ তি তাষেও যুদ্ধক্ততাদবা গ্ররলািনা করর ।

Q.26

BG

