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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 appearance? 

‘অবভাস’ বলেত কী বাঝ?  
b) Write the names of two logical positivists. 

দুজন যৗি ক ত বাদীর নাম কর। 
c) Who is the profounder of Subjective Idealism? 

আ গত ভাববােদর বতক ক?  
d) Mention any two important characteristics of Naïve Realism. 

সরলব বােদর য কােনা দুিট পূণ বিশ  উে খ কর। 
e) What is Representative Realism? 

িত পী ব বাদ কােক বেল?  
f) What does Aristotle mean by the final cause? 

চরম কারণ বলেত অ াির টল কী বােঝন? 
g) What, according to Plato, is the only reality?  

েটা মেত একমা  ত ব িট িক?  
h) What is Materialism? 

জড়বাদ কােক বেল?   

2. Answer any four of the following questions :                                 5x4 = 20 

িন িলিখত য কান চারিট ে র উ র দাও: 

a) What is Metaphysics? Explain Hume’s theory of Metaphysics.        2+3 

অিধিবদ া কী ? অিধিবদ া স েক কাে র মত ব াখ া কেরা। 
b) Explain Naïve Realism in brief. 

সরলব বােদর সংি  ব াখ া দাও। 
c) Distinguish between the primary and secondary qualities following Locke. 



লকেক অনুসরণ কের মূখ  ও গৗণ েণর পাথক  কেরা। 
d) Explain Leibnitz’s Law of sufficient Reason.  

লাইবিনজ-এর পযা  হতু িনয়মিট ব াখ া কেরা। 
e) Explain the main tenets of Barkley’s Idealism. 

বাকেলর ভাববাদ এর মূল ব ব িল আেলাচনা কেরা। 
f) Name the theory of causation, according to Hume. Is this theory acceptable?      1+4 

িহউেমর কাযকারণ তে র নাম িক? এইত  কী হণেযাগ ?  

3. Answer any one of the following questions :                              10x1 = 10 

িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও: 

a) What is the Entailment Theory causation? Explain. 

কাযকারণ িবষেয় সি ত  বলেত কী বাঝ? ব াখ া কেরা। 
b) What is Evolution? Explain Spencer’s mechanical theory of evolution.       2+8 

িববতন কােক বেল? নসােরর যাি ক িববতনবাদ ব াখ া কেরা। 
c) Is metaphysics possible? Discuss with reference to Hume.                       2+8 

অিধিবদ া কী স ব? এ িবষেয় িহউেমর ব ব  ব াখ া কেরা। 

 

 


