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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 
পরী াথীেদর যথা স 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 are the formal grounds of an inductive arguments? 

একিট আেরাহ যুি র আকারগত িভি িল কী কী?  

b) What are the seven stages of scientific investigation? 

ব ািনক আনুসা ােনর সাতিট র কী কী? 

c) What is the product theorem of the probability calculus? 

স াব তা িন পেণর ণফল সূ িট কী?  

d) What is the doctrine of the plurality of causes? 

ব কারণবাদ কােক বেল?  

e) What do you mean by rules of elimination? 

অপসার ণর সু  বলেত কী বাঝ? 

f) What is the probability of getting two tails from two successive tosses of a fair coin? 

একিট িনেদাষ মু ােক পরপর দুবার িনে প করেল দুবারই পু  পড়ার স াব তা কত?  

g) িননায়ক পরী ণ কী? 

What is crucial experiment? 

h) ক  কােক বেল? 

What is hypothesis? 

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

িন িলিখত য কান চারিট ে র উ র দাও: 

a) Distinguish between scientific and unscientific explanation. 

ব ািনক ব াখ া ও অৈব ািনক ব াখ ার মেধ  পাথক  কর। 

b) Discuss different meanings of cause according to Mill. 

িমেলর মেত কারেণর িবিভ  অথ আেলাচনা কর। 

c) Explain with suitable example Mill’s formulation of the method of concomitant 
variation. 

িমল রিচত সহ-পিরবতন প িতিট উপযু  উদাহরণ সহেযােগ ব াখ া কর। 



d) Distinguish between a sufficient and necessary condition with suitable examples 

উপযু  দৃ াে র সাহােয  পযা  শত এবং আবিশ ক শেতর মেধ  পাথক  িনণয় কর। 

e) What an argument by analogy.Explain with the help of an example.   2+3 

সাদৃশ ানুমান বলেত িক বাঝায়? একিট উদাহরেণর সাহােয  ব াখ া কর। 

f) Explain the notion of crucial experiment. 

চূড়া  পরী ণর ধারণািট ব াখ া কর। 

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

িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও: 

a) Explain the criteria for evaluating scientific hypotheses. 

ব ািনক ক  মূল ায় ণর মানদ িল ব াখ া কর। 

b) Discuss briefly Mill’s Method of Difference by stating an example. 

উদাহরণসহ িমেলর ব িতেরকী প িতর ব াখ া দাও। 

c) Calculate the probability: 

স াব তা িনণয় কর:          5+5 

i) A dentist has an office with five entrances which are equallyaccessible. Three 
patients arrive at his office at the same time. What is probability that they all enter 
into the office by the door No-1? 

একজন দ িচিকৎসেকর অিফেস েবেশর জন  সমানভােব েবশেযাগ  পাঁচিট দরজা আেছ। 

িতনজন রাগী তাঁর অিফেস এক সমেয় উপি ত হল। তাঁেদর সকেলর এক-ন র দরজা িদেয় 

েবেশর স াব তা কত?  

ii) What is the probability of getting at least one spade in three successive draws from 
a deck of cards if the card drawn is replaced before the next draw? 

এক প ােকট তাস থেক যিদ পরপর িতনিট তাস তালা হয় এবং িতবার তালার পূেব আেগর 

তালা তাসিট যথা ােন রেখ দওয়া হয় তাহেল অ তঃ একিট তাস ই াপন হওয়ার স াবনা 

কত?  


