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Candidates are required to give their answers in their own words as for as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 
পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                        

a) Write any two features of scientific explanation. 

ববজ্ঞাক্ষেক বযাখ্যার যযশ্নকাশ্নো দুক্ষি ববক্ষশষ্ট্য যিখ্।  
b) Give an example of inductive generalization. 

আশ্নরাহমূিক সামােযীকরশ্নণর একক্ষি উদাহরণ দাও।  

c) What is induction by simple enumeration? 
সরি গণোমূিক আশ্নরাহ যুক্ষি কাশ্নক বশ্নি?  

d) What is primary hypothesis in a scientific investigation? 
একক্ষি ববজ্ঞাক্ষেক অেুসন্ধাশ্নে প্রার্ক্ষমক প্রকল্প বিশ্নে ক্ষক যবাঝায়?   

e) What is an explanation? 
বযাখ্যা কাশ্নক বশ্নি?  

f) What are the two claims made by Mill about his methods? 
ক্ষমি োাঁর পদ্ধক্ষেগুক্ষি সম্পশ্নকণ যয দুক্ষি দাক্ষব কশ্নরে যসগুক্ষি ক্ষক ক্ষক?  

g) What is crucial experiment? 
চূড়ান্ত পরীিণ বিশ্নে ক্ষক যবাঝায়?  

h) What is the addition theorem of the probability calculus? 
সম্ভাবযো ক্ষেরূপশ্নণর যযাগফি সূত্রক্ষি ক্ষক?  

 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:     
  

a) Explain a priori theory of probability. 
সম্ভাবযো সম্পশ্নকণ পূবণেঃক্ষসদ্ধ েত্ত্বক্ষি বযাখ্যা কর।  

b) Give a brief account of Ad hoc Hypothesis 
সহায়ক প্রকল্প সম্বশ্নন্ধ সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর।  

c) Discuss briefly Mill’s Method of Residues with the help of an example. 



উদাহরণসহ ক্ষমশ্নির পক্ষরশ্নশষ পদ্ধক্ষের সংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ দাও।  

d) What is refutation by logical analogy? Explain with example. 
যযৌক্ষিক সাদৃশ্নশযর সাহাশ্নযয খ্ণ্ডে বিশ্নে ক্ষক যবাঝায়? উদাহরণ সহশ্নযাশ্নগ বযাখ্া কর।  

e) Distinguish between ‘good analogy’ and ‘bad analogy’ with example. 
উদাহরণ ক্ষহসাশ্নব 'ভাশ্নিা উপমাযুক্ষি এবং 'মন্দ উপমাযুক্ষি ' এর মশ্নযয পার্ণকয কর। 

f) There are two urns, one containing four white balls and two black balls, the other containing nine 

white balls and three black balls. What is the probability of getting two white balls if one ball is 

drawn from each of the two urns? 
দুক্ষি কিস পাশ্নত্রর একক্ষিশ্নে চারক্ষি সাদা বি ও দুক্ষি কাশ্নিা বি আশ্নে, অেযক্ষিশ্নে েয়ক্ষি সাদা বি ও ক্ষেেক্ষি কাশ্নিা 

বি আশ্নে। দুক্ষি পাশ্নত্রর প্রশ্নেযকক্ষি যর্শ্নক একক্ষি কশ্নর বি েুিশ্নি দুক্ষি বিই সাদা হবার সম্ভাবো কে?  
 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 

a) Explain and examine the criticisms that are generally made against Mill’s Methods. 
ক্ষমশ্নির পদ্ধক্ষেসমূশ্নহর ক্ষবরুশ্নদ্ধ সাযারণে যয সমািচোগুক্ষি করা হয় যসগুক্ষি বযাখ্যা ও পরীিা কর। 

b) i) In a club there are 40 members, of whom 14 are ladies. If a committee of 3 is chosen at 

random from the club, what is the probability that all of them are ladies? 
একক্ষি ক্লাশ্নবর ৪০ েে সদশ্নশযর মশ্নযয ১৪ েে মক্ষহিা। যক্ষদ ক্লাব যর্শ্নক অক্ষেক্ষদণষ্ট্ভাশ্নব ০৩ সদশ্নসযর একক্ষি কক্ষমক্ষি 

করা হয়, োহশ্নি ঐ ০৩ েশ্নেরই মক্ষহিা হওয়ার সম্ভাবো কে?  
ii) What is the probability of getting at least one head in four successive tosses of a fair coin? 

একক্ষি ক্ষেশ্নদণাষ মুদ্রা পর পর চারবার েুাঁড়শ্নি অন্তেঃ একবার শীষণ পড়ার সম্ভাবো কে? 

c) Explain with an example Mill’s method of ‘Joint Method of agreement and difference’. 

উদাহরণসহ  ক্ষমশ্নির  ‘অন্বয়ীবযক্ষেশ্নরকী’ পদ্ধক্ষে বযাখ্যা কর। 

  


