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The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

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 পাঁচিট ে র দাও:  

a) What is bad faith according to Sartre? 
সাে র মেত, িমথ ািব াস িক? 

b) What are the limitations of the principle of verifiability? 
যাচাইেযাগ তার সূে র সীমাব তা িল িক িক? 

c) Write two disadvantage of coherence theory of Truth. 
সংসি  সত তে র দুিট অসুিবধা লখ। 

d) Distinguish between natural sign and conventional sign. 
াকৃিতক িচ  ও থাগত িচে র মেধ  পাথক  কর। 

e) What is sense-data after Russell? 
ইি য়-উপা  বলেত রােসল িক বুিঝেয়েছন? 

f) What is common sense, according to Moore? 
মূ েরর মেত, লৗিকক ান িক? 

g)  What does Russell mean by description? 
রােসেলর মেত বণনা িক? 

h) In what senses the word ‘meaning’ is used in the following sentence?  
তুিম িক মেন কর য, জীবেনর কান অথ আেছ? 

2. Answer any four of the following questions:           5x4=20 
িন িলিখত য কান চারিট ে র দাও: 

a) What is ostensive definition? Do you think that the ostensive definition is the most 
fundamental one? Give reasons in favour of your answer.     3+2 
দশনমূলক সং া কােক বেল? তুিম িক মেন কর য, দশনমূলক সং া হল সবািধক মৗিলক সং া? 

তামার উ েরর পে  যুি  দাও। 
b) What are the criteria of sentence meaning? Whether the following sentences are 

meaningless or not? Give reasons in favour of our answer.                             2+3 
(i) 12 is blue. 



(ii) Saturday is sleeping. 
(iii) Squire is round.   
বাক াথ িনণেয়র মানদ িল িক িক? িন িলিখত বাক িল িক অথহীন অথবা অথহীন নয় তা িনণয় 

কর এবং তামার উ েরর পে  যুি  দাও।   
(i) ১২ হয় নীল। 
(ii) শিনবার ঘুমাে । 
(iii) বগে  হয় গালক।  

c) Distinguish between knowledge by acquaintance and knowledge by description. 
পিরিচিতমূলক ান ও বণনামূলক ােনর মেধ  পাথক  লখ। 

d) Give a brief account of Moore’s philosophy of common sense 
মূ েরর সাধারণ ােনর দশেনর একিট সংি  িববরণ দাও। 

e) Discuss the arguments proposed by Moore against idealism. 
মূ র ভাববােদর িব ে  য যুি িদেয়েছন তা আেলাচনা কর। 

f) How does the sense-data help us to acquire the knowledge of an object? Explain with 
suitable examples, after Russell.  
ইি য়-উপা  িকভােব কান িবষয় স েক আমােদরেক ান অজেন সাহায  কের? রােসলেক অনুসরণ 

কের তা ব াখ া কর। 
3. Answer any one of the following questions:            10x1=10 

িন িলিখত য কান একিট ে র দাও: 

a) Explain Sartre’s notion of nothingness? 
সাে র শূন তা ধারণািট ব াখ া কর। 

b) Briefly explain the Correspondence theory of Truth. Do you think that 
Correspondence theory of truth is more acceptable than that of the other two theories 
of truth?           5+5 
িবচারপূবক সত তা স িকত ত  অনু পতাবাদ আেলাচনা কর। তুিম িক মেন কর য, সত তা স িকত 

অন ান  ত িল রতুলনায় অনু পতাবাদ বিশ হণেযাগ ? 
c) What is knowledge by description after Russell? What are the principles behind 

Description? What are the necessities of the knowledge by description?        4+4+2 
রােসল বণনামূলক ান বলেত িক বুিঝেয়েছন? বণনামূলক ােনর মূলনীিত িল িক িক? বণনামূলক 

ােনর েয়াজনীয়তা আেলাচনা কর। 


	_GoBack

