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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 
পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

1. Answer any five of the following questions:                          2x5=10 

িন িলিখত য কান পাচঁিট ে র উ র দাও:  

a) What is interactionism? 

ি য়া- িতি য়া বাদ কােক বেল?   

b) What is regulatory theory of cause? 

কারণ সং া  সতত-সংেযাগবাদ কােক বেল?  

c) What ismechanical theory of evolution? 

যাি ক িববতনবাদ কােক বেল?   

d) What is logical positivism? 

যৗি ক ত বাদ বলেত কী বােঝা?  

e) Name two theories of mind-body relation? 

দহ-মন সং া  দুিট ধান মতবােদর নাম উে খ কেরা। 

f) What is entailment theory?  

সি ত  কােক বেল?  

g) What is evolution? 

অিভব াি  ি য়া বলেত কী বােঝা? 

h) What is metaphysics?  

অিধিবদ া বলেত িক বােঝা? 

2. Answer any four of the following questions:            4x5=20 

িন িলিখত য কান চারিট ে র উ র দাও : 

a) Discuss Kant’s view regarding the possibility of metaphysics.  

অিধিবদ ার স াব তা সে  কাে র মত আেলাচনা কেরা। 

b) Explain in brief,Descarte’s interactionism as a theory of the relation betweenMind and Body. 

মন ও দহর স  স েক দকােতর ি য়া- িতি য়াবাদ ব াখ া কেরা। 

c) Why does Hume reject the necessary connection between cause and effect? 

িহউমেকন কারণ ও কােযর আবিশ ক স কেক অ ীকার কেরেছন?  

d) Explain and examine interactionism as a theory of mind body relation?  

দহ ও মেনর স ক িবষেয় ি য়া- িতি য়াবাদ ব াখ া কেরা। 

e) Discuss Ayer’s view regarding elimination of metaphysics. 



অিধিবদ া বজন সে  এয়ার এর মত আেলাচনা কেরা।  

f) Explain the view according to which, there is a necessary connection between cause and effect.  

কায ও কারেণর মেধ  অবশ াবী স  আেছ এই অিভমতিট ব াখ া কেরা। 

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

a) Explain the theory of Emergent Evolution. 

উে ষমূলক িববতনবাদ ব াখ া কেরা। 
b) Give a critical estimate of Parallelism as a theory of mind-body relation.CanParallelism 

satisfactorily explain the relation between body and mind?                  5+5 

দহ-মেনর স ক িবষেয় সমা রবােদর সিবচার ব াখ া দাও। এই মতবাদ কী দহ ও মেনর স কেক সিঠক 

ভােব ব াখ া করেত পাের?     

c) What is Metaphysics? How does Kant prove the possibility of metaphysics asscience?      2+8 

অিধিবদ া কােক বেল? কা  কমনভােব মাণ কেরেছন য অিধিবদ া িব ান েপ স ব?   

 

 

 

 


