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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। 

Group-A 
An Enquiry Concerning Human Understanding: D. Hume 

(এন এনেকােয়ির কনসািনং িহউম ান আ ার ানিডং : িড. িহউম) 

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

িন িলিখত য কােনা পাচঁিট ে র উ র দাও: 

a) What does Hume mean by ‘abstruse philosophy’?  

দুেবাধ   দশন বলেত িহউম কী বুিঝেয়েছন? 

b) What is propositions concerning ‘relations of ideas’ according to Hume? 

ধারণার স  িবষয়ক বচন বলেত িহউম কী বুিঝেয়েছন? 

c) What is probability of cause 

কারিণক স াব তা কী?? 

d) What does Hume mean by ‘necessity’? 

িহউম অিনবাযতা বলেত কী বুিঝেয়েছন?  

e) What do you understand by ‘excessive scepticism’? 

চুড়া  সংশয়বাদ বলেত কী বাঝ? 

f) What are the principles of association of the ideas? 

ধারণার অনুষ  িনয়ম িল িক িক?  

g) What is impression according to Hume?  

িহউেমর মেত মূ ণ কী?  

h) Which kind of Metaphysics is false Metaphysics according to Hume? 

িহউম কান ধরেণর অিধিবদ ােক িমথ া অিধিবদ া বেলেছন? 

 
 
 
 
 



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

িন িলিখত য কােনা চারিট ে র উ র দাও:                  

a) ‘Ideas are impossible without impressions’. -  Explain after Hume.  

‘মূ ণ ব তীত ধারণা স ব নয়’ – িহউমেক অনুসরণ কের ব াখ া কর। 

b) What does Hume mean by ‘custom’? What is the role of custom in our inferences from experience? 
Discuss.                  2+3 

িহউম‘ থা’বলেতিকবুিঝেয়েছন? আমােদরঅিভ তািভি কঅনুমােনরে ে থারভূিমকাকী? আেলাচনাকেরা। 

c) Explain Hume’s view regarding the idea of necessary connection.  

অিনবায স েকর ধারণার িবষেয় িহউেমর অিভমতিট আেলাচনা কেরা। 

d) How is it possible to cultivate true metaphysics by destroying false and adulterate metaphysics? 
Explain after Hume. 

িমথ া অিধিবদ ােক বজন কের সত  অিধিবদ ার চচা িকভােব করা স ব? িহউমেক অনুসরণ কের ব াখ া কর। 

e) Explain Hume’s view on reasoning concerning matters of fact.  

বা ব ঘটনা িবষয়ক যুি  স েক িহউেমর মত ব াখ া কেরা। 

f) Discuss briefly after Hume, the probability of chance and the probability of cause.  

িহউমেক অনুসরণ কের আকি কতার স াব তা ও কারিণক স াব তা সংে েপ আেলাচনা কেরা। 

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

িন িলিখত য কােনা একিট ে র উ র দাও: 

a) Discuss broadly the two definitions of ‘cause’ as given by Hume in ‘An Enquiry Concerning 
Human Understanding’.  

‘An Enquiry Concerning Human Understanding’ ে  িহউম কারেণর য দুিট সং া িদেয়েছন তা িবশদভােব 

আেলাচনা কেরা। 

b) Discuss Hume’s view on mitigated scepticism.  

সংযত সংশয়বাদ িবষেয় িহউেমর অিভমতিট আেলাচনা কর। 

c) How many types of philosophy are there according to Hume? What are the differences between 
them? Discuss.                2+8 

িহউম কয় কার দশন ীকার কেরেছন, কী কী? এেদর মেধ  পাথক িল কী কী? আেলাচনা কর। 

 

Group-B 
Gender: V. Geetha 

( জ ার : িভ. গীথা) 
1. Answer any five of the following questions:                              2x5=10 

িন িলিখত য কােনা পাচঁিট ে র উ র দাও: 

a) Is gender discrimination a construct of patriarchy? 

িল - বষম  কী িপতৃত  থেক উৎপ ?  

b) What does V. Geeta mean by ‘Gender’? 

িভ. গীতা ‘িল ’ বলেত কী বুিঝেয়েছন ? 



c) What is ‘war of the sexes’ according to V. Geetha? 

িভ. গীথার মেত িল যু  িক? 

d) What is the meaning of ‘gender equality’? 

‘িল সমতা’ বলেত কী বাঝায়?  

e) What is the ideal place for women according to the orthodox sense? 

র ণশীল মত অনুযায়ী নারীর আদশ ানিট িক? 

f) What is ‘two-sphere’ theory?  

‘ি -বলয়’ ত  কী? 

g) What is the difference between sex and gender? 

স  ও জ ার এর মেধ  পাথক  কী?  

h) Write the names of two feminist philosophers. 

দুজন নারীবাদী দাশিনেকর নাম লখ। 

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

িন িলিখত য কােনা চারিট ে র উ র দাও:                  

a) Who is ‘a complete man’ according to V. Geetha? 

িভ. গীথার মেত ক ‘একজন পিরপূণ পু ষ’? 

b) What is sexual harassment? Explain in brief. 

যৗন হয়রািন কী? সংে েপ ব াখ া কর। 

c) Can we expect eradication of gender discrimination in the future social structure? 
Explain briefly. 

Bjl¡ ¢L Bn¡ করেত f¡¢l য ভিবষ েতর p¡j¡¢SL পিরকাঠােমা ¢m‰- বষম  j¤š² হেব? সংে েপ ব াখ া 

কর। 

d)  ‘Even in the present society women are no more than domestic slaves’- explain according to V. 
Geetha. 

‘এমনিক বতমান সমেয়ও মিহলারা গৃহদািস ছাড়া আর িকছুই নয়’ - িভ. গীথা ক অনুসরণ কের ব াখ া কেরা। 

e) Explain the role of democracy in determining the role of gender?  

িলে র ভূিমকা িনধারেণ গণতে র ভূিমকা আেলাচনা কেরা। 

f) What isthe role of education to decrease the gender discrimination? Discuss. 

িল - বষম  কমােনার ে  িশ ার ভূিমকা িক? আেলাচনা কর। 

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

িন িলিখত য কােনা একিট ে র উ র দাও: 

a) For which reason do you think that there ought to have differences between male female? Do 
you think, is it not a stumble block on the path of the progress of women?  Discuss.                5+5  

তুিম কন মেন কেরা য নারী ও পু েষর মেধ  পাথক  থাকা উিচত? তুিম কী মেন কেরা এই পাথক  মিহলােদর 

আ গিতর পেথ কান িতব ক নয়? আেলাচনা কর। 



b) Is there any relevance of gender discrimination in the present society? Give arguments in favour 
of your answer.  

বতমান সমােজ িল - বষেম র িক কান াসি কতা আেছ? তামার উ েরর পে  যুি  দাও। 

c) Explain the role of religion in determining gender roles. 

m‰-i¢̈jL¡ িনধারেণর ে  ধেমর i¢̈jL¡ hÉ¡MÉ¡ Llz 
 


