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সংি�� �ে�র উতর র দ 

১। িবপরীত িবের িধত েক নবয য্িি িবব নীর  ্য যথ িবের িধত  ি েসেব বীক র কেরন ন  াকন ? 
      (Why don’t the modern logicians accept contrary opposition as valid opposition?) 
২। উর  রণস  স িতকত  ার দ বয যয  কর । 
  (Explain existential fallacy with an example) 
৩। উপম  দ উপম য্িির প যথকয কী? 
   (What is the difference between analogy and analogical argument?) 
৪। া�ণী িনধথ রক  বিিশয ব েত িক াব ব ঝ? উর  রণস  বয যয  কর । 
  (What is meant by class-defining characteristic? Explain with example) 
৫। িম� নয ঝ ক েক বে  ? অিম� নয েঝর সেে িম� নয েঝর প যথকয বয যয  কর । 
 (What is a mixed syllogism? Explain the difference between pure and mixed syllogism) 
৬। উর  রণস  ক ে থ্র  বিিযক িতথ  দ প থ্ � িেতথ র প যথকয বয যয  কর । 
  (Explain with examples the difference between a necessary condition and a sufficient condition of an effect). 
৭। পিরপূরক া�ণী ক েক বে ? পিরপূরক া�ণীর পিরপূরক া�ণীি কী  েব, ত  িনেরথি কর । 
 (What do you mean by a complementary class? Determine what would be the complementary class of a 

complementary class) 
৮। াক ন  বধ য্িির িস� � িক িমযয   েত প ের? উর  রণস  বয যয  কর । 
  (Can the conclusion of a valid argument be false? Explain with an example) 
৯। অি��ম ূক � ক ককন  ক েক বে ? িনরেপ� বচেনর অি��ম ূক � ক ককন  বীক র করে  কী কী অসযিবধ   ঝ ? 
 (What is existential pre supposition? What are the difficulties which we name to face if we accept existential 

presupposition of categorical proposition?) 
১০। উপম  য্িি ম ূয ঝেণর া্ াক ন রযি ম নরন উর  রণস  উেউয কর । 
  (Mention with examples any two criteria of appraising analogical argument) 
১১। ব�গত সম যথত  দ া্যিিক সম যথত র প যথকয কী ?(What is the difference between material equivalence and 

logical equivalence?) 
১২। সতযত   বং  বধত র সসকথ  কী? (What is the relation between ‘truth’ and ‘validity’?) 
১৩। াক ন অৈবধ য্িির  ক েরর িক  বধ িনেবিন রশৃ � স�ব? বয যয  কর । 
    (Is it possible for an invalid argument form to have a valid substitution instance? Explain) 
১৪। িন�ি িযত ব কয্ি র িববতথ েনর �িতবতথ  র দ । 
  (Give contrapositive of the observe of the following) 
  (অ) াক ন সরীসৃপ উ�েি িণতিবিিশ  ঝ ন  । 
  ( ) াক ন াক ন ধ তয     পিরব  ী পর যথ 
(i) No reptile is warm blooded. 
(ii) Some metals are conductors. 
১৫।  কি উর  রণ িরেঝ াব ব দ াকন িিকক নয ঝ  ক �ক েরর নয ঝ নযম ন ি েসেব বীকৃত  ঝ । 
  (clarify with an example why dilemma is regarded as a kind of syllogism) 
১৬।  কি য্িির সযিনিিথশ  ক র ব েত কী াব ব ঝ ?  কি উর  রণ র দ । 
   (What is the specific form of an argument? Give an example) 
১৭। উর  রণস   বিিযক িতথ  দ প থ্ � িেতথ র মেধয প যথকয ারয দ । 
  (Distinguish between necessary condition and sufficient condition with example) 
১৮।  ধযিনক য্িিিবব নীর  িবপরীত িবের িধত েক  ক�ক র িবের িধত  বে  বীক র কেরন ন  াকন ? 
   (Why is contrariety not accepted as a kind of opposition by modern logicians?) 
১৯। সতযত  দ  বধত র মেধয সসকথ  কী? 
  (what is the relation between truth and validity?) 
২০। রযি ব কয ক র কযন া্যিিত� েব সম যথক  েব? উর  রণস  বয যয  কর । 



   (When are two statement forms logically equivalent? Explain and illustrate) 
২১।  কি সর  ব কয দ  কি া্যিগক ব েকযর মেধয প যথকয উর  রণস  বয যয  কর । 
  (explain and illustrate the difference between a simple statement and compound statement). 
২২। উপ য্ি উর  রণস  ‘অযব ’  র িবি�� অযথ সংে�েপ বয যয  কর । 
  (Explain briefly the different senses of ‘or’ with appropriate examples.) 
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BROAD QUESTIONS 
চ বথ ক 
১। চ বথ ক র িথিনকগণ অনযম নেক �ম ণ ি স েব বীক র কেরন ন  াকন? ত েরর  ই মত িক � ণে্ গয?  ে  চন  কর । 
  (Why do the Canvakas refute anumana (inference) as pramana? Is their view acceptable to you? Discuss. 
২। অ) চ বথ ক রিথেনর অিধিবরয  দ নীিতিবরয র সংি�� পিরচঝ র দ । 
    ) চ বথ ক অিধবরয  দ নীিতিবরয  িক� েব চ বথ ক ব নিবরয  াযেক িনেসৃত  েঝে , বয যয  কর । 
a) Give a short account of the metaphysics and ethics of the Carvaka School. 
b) Show how the metaphysics and ethics of the Carvaka school follow from their epistemology. 
৩। চ বথ ক মেত ার  াব র বয যয  কর ।  েক �ূতৈচতনযব র ব    ঝ াকন?  ই মতব রি � ণে্ গয িকন , ত   ে  চন  
কর । 

  (explain dehatmabada admitted by the Carvakas. Why is it called bhutacaitanyavada? Discuss whether this view is 
tenable. 

৪। চ বথ ক রিথেন অনযম েনর � ম নয িক� েব যনন কর   েঝে ?  ই মতব রি িক � ণীঝ? 
  (How is the validity of anumana rejected in Carvakas philosophy? Is this view acceptable? 
৫। চ বথ ক রিথেনর িবেবদণ কের ারয দ া্ ব নিবরয , অিধিবরয  দ নীিততেের া�েে ত র ানিতব চক িরকি ইিতব চক 
িরেকর অেপ� ঝ অিধক ্�পূণথ । 

 Show by an analysis of the Carvaka philosophy that in its epistemology, metaphysics and ethics, the negative aspect is 
of more importance than the positive one. 

 
াবয� 
১। াবয� �ণ�েব েরর সিবচ র িববরণ র দ । 
  Give critical account of Buddha Ksana-bhangabada (doctrine of momentariness) 
২। অ) িবব নব রী াবয�র  ব ন িতিরি ব  যব�র অি�� যনন কর র  নয িক য্িি ারন ? 
    ) ঐ সক  য্িি অনয াবয� সসর ঝ িককেপ যনন কেরন ? 
a) On what grounds do the Vijnanavadi Buddhists deny the existence of objects external to Cognition ? 
b) How are these arguments rejected by the other sects of Buddhism? 
৩। াবয�ৈনর াব র সম ে  চন  স  বয যয  কর ।  ই মতব র িক ত েরর কমথব েরর সেে স ম�সযপূণথ?  ে  চন  কর । 
Explain and examine Buddha nairatmyavada. Is this view consistent with their doctrine of karma? Discuss fully. 
৪। াবয� �তীতয সমযযযপ র তে সিবচ র  ে  চন  কর । 
Critically explain Buddha pratityasamutpad theory. 
৫। a)  প��ে�র অিতিরি াক ন িনতয  া  ানই –  ই াবয�মতি বয যয  কর । 
b) াবয�মত অনযস ের �ৃিত দ পযন থ েের বয যয  িক� েব ারদঝ  ্ েব ? 
Explain fully the Buddha view that there is no eternal self over and above ‘Pancaskandha’ 
State in this context, how the Buddha thinkers explain, memory and birth. 
৬। াবয� রিথেন ‘সয’ পরির অযথ িক?  ই �সেে �িণক�ব র  ে  চন  কর । 
What is the meaning of the term ‘Sat’ in Buddha Philosophy. In this context discuss fully the doctrine of Momentariness 

of the Buddhist. 
৭। িবব নব রী াবয� র িথিনকগণ ব  য ব�র অি�� যনন করেত িক িক য্িি িরেঝে ন? অনয াবয�সসর ঝ দই য্িি্ি  
িক� েব যনন কেরে ন ? 



On what ground do the Vijnana vadins deny the existence of external objects? How are these arguments rejected by the 
other school of Buddhism? 

 
  ন 
১। অ)   ন রিথন বীকৃত অেনক �ব র দ সয রব েরর সংি�� পিরচঝ র দ । 
    ) উপিরউি রযি মতব র া্ ামযি ক িস� � াযেক িনেসৃত  ঝ, াসি উেউয কর । 
   ই)  ই রযই মতব র াযেক সংিঝব েরর উ�ব  ঝ িক? 
Give a short account of anekantavada and syadvada admitted in Jainism. 
What is the basic tenet, of which both the doctrines mentioned above are consequences? 
Do these views lead to seepticism? 
২।   ন অেনক �ব েরর সংি�� বয যয  র দ ।  ই মতব রেক  েপি�কত ব র ব   ্ ঝ িক?  ে  চন  কর । 
Give a short account of Jaina anekantavada. Is it a form of relativism? 
৩। অ)   ন  ীব ক েক বে  ? িক� েব ত র   ীেবর অি�� �ম ণ কেরন ?  
    )  ীব ্ির ারে র সমবয পক  ঝ ত  ে  ত  িক� েব িনতয  ঝ ? 
     Explain the Jaina conception of Jiva. How do they prove its existence? 
    How can the self be eternal if it is co-extensive with the body? 
৪। ‘নঝ’ ক েক বে ?   ন মত অনযস ের ‘নঝ’ কঝ �ক র উর  রস   ে  চন  কর ।  ই মত িক � ণে্ গয? 
What is ‘naya’? How many types of ‘naya’ have been admitted by the Jainas? Explain with examples. Is the position 

acceptable? 
৫।   ন মত অনযস ের সয া ব র সিবচ র বয যয  কর ।  ই মতব রেক িক াক নদ অেযথ  েপি�কত ব র ব   ্ ঝ? 
Explain and examine the Jaina doctrine of Syadvada. Is it a form of relativism? 
৬। �িতি ব�ই অন�ধমথিবিিশ –  ই   ন মতি বয যয  কর ।  ই মতব র াযেক সয রব র িক� েব িনেসৃত  ঝ  ে  চন  
কর । 

Explain the Jaina view that every object has infinite number of qualities. Discuss how Syadavada logically follows from 
this view. 

৭।   ন সয া ব র দ স��েীনঝ স ে�  ে  চন  কর । সয া ব র িক  ক�ক র সংিঝব র?  ে  চন  কর । 
Discuss Jaina Syadvada and Saptabhanginyay. Is Syadvada a kind of Scepticism? Discuss. 
৮।   ন মেত ্ণ দ প থ্ েঝর বকপ বয যয  কর । কেবযর সেে ্ণ দ প থ্ েঝর িককপ স � বীকৃত  েঝে  ? 
Explain the Jaina view regarding the nature of guna and paryaya. How are guna and paryaya related to dravya? 
 
নয ঝ 
১। বয ি� ক েক বে ? নয ঝমেত বয ি� িনণথঝ িক� েব  ঝ? 
What is vyapti? How is vyapti established in Nyay Philosophy? 
২। নয ঝমেত পর মিথ ক েক বে ? বয ি�ব ন, প�ধমথত ব ন  বং অনযিমিতর সেে পর মেিথর সসকথ  িক? অনযিমিতর 
উযপিতর  নয বয ি�ব ন  বং প�ধমথত ব েনর অিতিরি পর মেিথর উযপিতর �েঝ  নীঝত  িক? 

What is Paramarsha according to the Nyay School? How is paramarsa related to Vyaptijnana, Paksadharmatajnana and 
anumiti? What is the necessity of admitting paramarsa in addition to Vyaptijnana and paksadharmatajnana for the 
generation of anumiti? 

৩। অ) নয ঝমেত িশ �ম েণর সংব  িক? 
    )  বেিিদকর  িশ �ম ণেক অনযম ন �ম েণর অ��যথ ি কর র  নয িক য্িি িরেঝে ন ? 
   ই)  নঝ িঝকর   বেিিদকেরর  ই মতি িক� েব যনন কেরে ন ? 
How does the Nyay School define Sabdapramana? 
How does the Vaisesika School try to show that Sabdapramana can be included under anumana pramana? 
How does the Nyay School refute this claim of the vaisesikas? 
৪। অ) নয ঝমত অনযস ের ‘িবকক’ িেশর অযথ িনকপণ পূবথক িনিবথককক দ সিবককক �তযে�র মেধয া�র ারয দ  
    ) সিবককক �তযে�র অি�� িক� েব   ন  ্ ঝ? 
   ই)  নঝ িঝকগণ িনিবথককক �তযে�র অি�� িক� েব িস� কেরন ? 
Explain the Nyaya distinction between nirvikalpaka and Savikalpaka pratyaksa with special reference to vikalpa. 
How is the existence of savikalpaka pratyaksa known? 



How do the naiyayikas prove the existence of nirvikalpaka tratyaksa? 
৫। নয ঝমত অনযসরণ কের ব যথ নযিমিত দ পর যথ নযিমিতর প যথকয কর । পর যথ নযিমিতর িসি� �সেে প� বঝবী নয ঝ উপ য্ি 
উর  রণ স  বয যয  কর । 

Distinguish between inference for oneself (Svanthanumiti) and inference for others(Paranthanumit) after the nyaya 
system. Explain the five-membered syllogism with the help of suitable examples in order to establish pararthanumiti. 

৬। নয ঝমত নযস ের উপম ন �ম েণর বয যয  কর। উপম ন �ম ণ িক অনযম েনর অ��যথ ি কর  ্ ঝ?  নঝ িঝেকর য্িি বয যয  
কর । 

Explain upamana pramana after the nyaya system. Can it be reduced to anumana pramana? What is the Nyaya view? 
৭। অনযিমিতর সেে বয ি�ব ন দ পর ামেিথর স � িক? নয ঝমেত বয ি��  িক� েব স�ব? 
Determine the relation of vyaptijnana and pramarsa to anumiti. How is vyapti known according to Nyaya Philosophy? 
৮। নয ঝমত নযস ের �তযে�র  �ণ বয যয  কর । নয ঝমেত অ� েবর ব ন িককেপ  ঝ ? 
Explain the definition of perception(Pratyaksajnana) as given in Nyay Philosophy. How is abhava known according to 

Nyaya Philosophy? 
৯। অে যিকক �তয� ক েক বে ? িবি�� �ক র অে যিকক �তয� রশৃ ে�র স   ে্য বয যয  কর দ �েতযকি অে যিকক 
�তয� বীক েরর �েঝ  নীঝত  উেউয কর । 

Define extra-ordinary perception. Explain the different kinds of extra ordinary perception with suitable examples. State 
the necessity for accepting these extraordinary perceptions. 

১০  নঝ িঝক কতৃথ ক বীকৃত  ঝ�ক র া যিকক সি�কেদথর ন ম উেউয কর । সি�কদথকেপ ত েরর বীক র অনয ে  য্িি 
�রিথন কর । 

Give the names of the six types of loukika sannikarsa admitted by the Naiyayikas. State the reason for admitting them as 
types of Sannikarsa. 

১১। নয েঝর �তয� �েণ ‘ইি�ঝ’, অযথ দ সি�কদথ ব েত িক াব ব ঝ?  বেিিদক সসর ঝ অনযস ের িবি�� �ক েরর 
া যিকক সি�কদথ্ি  উর  রণস  বয যয  কর । অে যিকক সি�কদথ্ি র ন ম উেউয কর । 

What is meant by the terms ‘ indriya’, ‘artha’ and ‘Sannikarsa’ in the Nyaya definition of perception? Explain with 
illustrations the different types of laukika sannikarsa after the Nyaya. Mention the names of alaukika sannikarsa. 

 
 বেিিদক 
১। িবেিদ পর যথ ব েত কী াব ব? বাত� পর যথ ি স েব িবেিদ বীক েরর য্িি িক? 
What do you mean by Category of Visesa? What are tharguments for accepting Visesa as a Catgory of reality? 
২। সমব েঝর বকপ বয যয  কর । নয ঝ- বেিিদক র িথিনকগণ সমব ঝ দ সংে্ েগর মেধয িককপ প যথকয কেরে ন ? 
Explain the category of Samavaya. How do the Nyaya vaisesika philosophers distinguish between Samavaya and 

Samjoga? 
৩।  বেিিদক মেত স ম েনযর বকপ িক? স ম নয কঝ �ক র? স ম নয  ক  বং িনতয –  ই মতব েরর সপে� য্িি্ি  িক 
িক? স ম নযেক পৃযক পর যথকেপ বীক র কর র ক রণ্ি  িক িক? 

What is the nature of Samanya according to the Vaisesika school? What are the different types of Samanya? What are 
the reason for maintaining that every Samanya is one and eternal? What are the reasons for admitting Samanya as a 
separate category? 

৪। অ)  বেিিদক রিথন সসত প াচ �ক র কেমথর িববরণ র দ । 
    )  বেিিদক মেত বীকৃত কবয, ্ণ দ কেমথর মযযয স রিৃয দ  বস রিৃয ্ি  িক িক ? 
Give an account of the five kinds of karma admitted by the Vaisesika school. 
Point out the main similarities and dissimilarities hetween Dravya, Guna and Karma as admitted in the Vaisesika school. 
৫। অ)  বেিিদকর  পর যথ ব েত িক াব েবন? ত েরর মেত পর যথ কঝ �ক র দ িক িক ? 
    )  ই রিথেন বীকৃত স�ম পর যথির �ক রে�র িববতৃ কর । 
   ই)  ই স�ম পর যথির বীক ের য্িি্ি   ে  চন  কর । 
What do the Vaisesikas mean by the tem ‘padartha’? what are th different kinds of padartha according to them? 
State the classification of the seventh category accepted in this system. 
What are arguments for admitting the existence of the seventh category? 
৬।  বেিিদকগণ িশেক বত� �ম ণ বীক র কেরন ন  াকন? ত েরর য্িি্ি  যনন কর  ্ ঝ িক? 
Why do Vaisesika reject Sabda as a distinct pramana ? are their arguments refutable? Discuss. 



৭। ক) পর যথ ক েক বে ? 
  য)  বেিিদক মেত কেঝকি পর যথ বীকৃত  বং ত েরর িক য্িিেত ‘িনঝত পর যথব রী’ ব    ঝ? 
  গ) ত েরর মেত িবেিদ পর েযথর  ে  চন  কর । িবেিদ বীক েরর য্িি িক? 
What is a padarth? 
How many padartha are accepted by the vaisesikas and on what grounds can they be called niyatapadarthavadin? 
Discuss in this connection their understanding of visesa, why need it be admitted? 
৮।  বেিিদক পরম ণযব র িবচ রস  িবির� েব বয যয  কর । পরম ণযর অি�� াক ক  �ম েণর ি র  িস�  ঝ? 
Give in detail, a critical estimate of Vaisesika atomism. Which of the pramanas can establish the existence of atoms? 
৯। ক)  বেিিদক রিথেন অ� ব পর যথ দ ত র �ক রে�র বয যয  কর । 
   য)  বেিিদক রিথেন অ� বেক বত� পর যথকেপ বীক র কর   ঝ াকন? 
Discuss the vaisesika category of abhava and its different kinds. 
Why is abhava accepted as aseparate category in vaisesika philosophy? 
১০। ক)  বেিিদক বীকৃত স ম নয পর েযথর  �ণ উেউয কের িবির� েব বয যয  কর । 
    য)  ই �সেে   িতব ধক্ি  উর  রেণর স   ে্য  ে  চন  কর । 
Define ‘Samanya’ according to the Vaisesika school and explain fully its nature. 
In this context, discuss the different jatibadhakas with suitable examples. 
 

 
SHORT QUESTION 

চ বথ ক 
 
১। চ বথ ক মেত পযদ যথ বয যয  কর ।(Explain purusartha after Carvakas) 
২। চ বথ ক নীিিতেের ম ূ বিবয উেউয কর ।(State the main tenets of Carvaka ethics) 
৩। �তয�  কম ে �ম ণ –  ই িস� ে�র অনয ে  চ বথ কগণ িক িক য্িি িরেঝে ন ? (What are the arguments given 

by the Carvaka’s in favour of the view that perception is the only pramana?) 
৪। চ বথ ক ‘ার  াব র’াক �ূতৈচতনযব র’ ব    ঝ াকন?(Why is Carvaka ‘Dehatmavada’ called ‘Bhutacaitanyavada’?) 
৫। িশ �ম ণ সসেকথ  চ বথ কেরর অি�মত বয যয  কর (State the opinion of the Carvaka philosophers regarding 

‘Sabdapramana’). 
 
াবয� 
১। সংি�� টক  া য (Write short notes) 

i) �ণ�েব র (ksanabhangavada) 
ii) িণূযব র (Sunyabada) 
iii)  নর াব র (Nairatmavada) 

২। াবয� রিথেন �তীতয সমযযযপ রতেের ্� কী ?(What is the importance of the Doctrine of dependent origination in 
Buddha Philosophy) 

৩। াবয� র িথিনকগণ “অশ িেক ম গথ” ব েত িক াব েবন? িবি�� ম েগথর ন ম উেউয কর ।( What is meant by the “eight 
fold patha” of the Buddhist? Mention them.) 

৪।  ব� িদক দ াসযত ি�ক সসর ঝেক ব�ব রী ব    ঝ াকন?  েরর ম ূ প যথকয াক য ঝ? (Why are the ‘vaibhasika’ and 
Sautrantika Buddhists called realists? What is their fundamental deference? 

৫। িবব নব েরর ম ূ বিবয সংে�েপ বয যয  কর ।(Discuss in brief, the main tenets of vijnanavada.) 
 
নয ঝ 
১। সংি�� টক  া য 

i) স ম নয  �ণ �তয�(Samanya laksna prathaksa) 
ii) নয ঝমেত উপম েনর বকপ (Nature of Upamana according to the Nyaya School) 
iii) সি�কদথ (Sannikarsa) 
iv) অে যিকক সি�কদথ (alaukika Sannikarsa) 
v) ঈ�েরর বকপ (Proofs for the existence of God) 



২। নয ঝমেত িনিবথককক �তয�েক িক� েব   ন  ্ ঝ? (How is nivikalpaka pratyaksa known according to Nyaya 
Philosophy?) 

৩। নয ঝমত অনযস ের স ম নয  �ণ অে যিকক �তয� বীক েরর য্িি্ি  উেউয কর ।(State the reasons for accepting the 
existence of ‘Samanyalaksana’ extraordinary perception according to nyaya philosophy.) 

৪। প� বঝবী নয েঝর প াচি অবঝব উেউয কের �েতযকি অবঝেবর �েঝ  নীঝত  বয যয  কর । (Name the different 
members (avayavas) of the five membered syllogism (Pancavayavi nyaya) and the necessity and importance of each 
member.) 

৫। ঘটি অিনতয, া্ে তয  ত  উযপ�  ঝ –  ই অনযিমিতর প�ধমথত  ব ন, বয ি�ব ন দ পর মিথ উেউয কর ।( ‘Pot is 
non-eternal because it is produced’- state the paksadharmata jnana, Vyaptijnana, and  Paramarsa of this anumana.) 

৬। অতয� � ব দ অেনয নয � েবর প যথকয িনণথঝ কর ।(Distinguish between ‘atyantabhava’ and ‘anyonyabhava’.) 
৭। নয ঝমেত পর মিথ ক েক বে ? (What is ‘paramarsa’ according to the Nyaya thinkers?) 
৮। ‘পূবথবয’ দ ‘ািদবয’ অনযম েনর প যথকয িনেরথি কর ।(Distinguish between ‘purvavat’ and ‘Sesavatanumanas’.) 
৯। াকব  বযিতেরকী অনযম ন ক েক বে ?  কি রশৃ � র দ ।(What is Kevala Vyatireki anumana? Give an example) 
 
 বেিিদক 
১। সংি�� টক  া য (Write short notes) 
 বেিিদকসসত পরম নযব র(Paramanuvada of vaisesika school) 
২।  বেিিদকগণ াকন বত� পর যথকেপ িবেিদেক বীক র কেরে ন ?( Why do the vaisesikas accept visesa as separate 

Padartha?) 
৩।  বেিিদকমেত িনতয কবয সম ূ িক িক ?(What are the etrnal substances admitted in Vaisesikas system?) 
৪। কেমথর  �ঝ কী? কেমথর িবি�� �ক র্ি  উেউয কর দ রশৃ � স  বয যয  কর ।(What is the locus of karma action? 

Name the different kinds of karma and explain them with examples) 
৫।  বেিিদকমেত কেবযর  �ণ কী ? কবয কঝি? �ম নযস ের কেবযর ন ম্ি  ব  । (Define ‘Dravya’ after the vaisesika 

philosophy. What are the different kinds of Dravya?  Enumerate them in order.) 
৬।  বেিিদক মেত ্েণর বকপ বয যয  কর ।(Explain the nature of Guna accprdomg tp vaisesika philosophy) 
৭। সমব ঝ দ সংে্ েগর প যথকয িনপণ কর ।(Distinguish between ‘Samvaya’ and ‘Samyoga’.) 
৮।   িতব ধক কঝ�ক র দ িক িক ?  ক ি� িক   িত? ্ির ন   ঝ, াকন ?(How many types of jatibadhaka are 

there? What are these? Is akasatva a jati? If not, why? 
৯।  বিিদকমেত অ� ব কঝ �ক র দ িক িক ? উর  রণস  বয যয  কর ।(How many types of absence are accepted  in 

the vaisesika philosophy? What are they? Explain with illustrations.) 
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১। সংে�েপ উতর র দ        

ক)  অ�ং��েক অনযসরণ কের ্য যথ �ৃিত দ অ্য যথ �ৃিতর মেধয প যথকয কর । ্য যথ �ৃিতেক িক �ম  ব   
্ ঝ ? য্িি র দ । 

য) অ�ং�� �রত অনযয িসি�্ি  বয যয  কর । িব�ন য �রত অনযয িসি� িক িক ? 
গ) অ�ং�� াক ন �সেে বয প েরর  �ণ উেউয কেরে ন? উর  রণস   �ণি বয যয  কর । 
ঘ) উর  রণ স  প�, সপ� দ িবপ� বয যয  কর । 
ঙ) তকথ সং�  দ রীিপক  অনযস ের প�ত র  �ণি বয যয  কর । 
চ) িব� দ স ধ রণ সবযি�চ র া � � েসর মেধয প যথকয উর  রণস  বয যয  কর । 
 ) “ঘটে অিনতযে স বঝব� য”  ই অনযম েনর া�েে প� বঝবী নয ঝ গগন কর । 
 ) অযথ পিত কঝ �ক র দ কী কী উর  রণস  বয যয  কর । 
ব) � � কর মীম ংসক �রত বতে� ম নযব র বয যয  কর । 

ইউিনট ১ 
২। ক) অ�ং�� �রত অ্য যথ অনয�েবর  �ণি বয যয  কর ।      



য)  ই  �ণির িবে� রীিপক েত িক  পিত উ্ পন কর   েঝে ? অ�ং�� কী� েব ত র সম ধ ন 
কেরে ন?  

গ) সংিঝেক াকন অ্য যথ অনয�বকেপ বীক র কর   ঝ ?       
৩। ক) তকথ সং�ে  �রত বযি�র  �ণি বয যয  কর । 

য) অ�ং�� রীিপক েত াকন বযি�র  �েণর পিরবতথ ন কেরে ন ? 
গ)  ই পিরবতথ ন িক সে� দ নক উতেরর সপে� য্িি র দ ।     

ইউিনট ২ 
৪। ক) তকথ সং�ে  �রত িবি�� �ক র া যিকক সি�কদথ উর  রণস  বয যয  কর । 

য) ররূ� িেশর �তয� কীকেপ স�ব? বয যয  কর । 
গ) িন�ি িযত �তয�্ি র া�েে সি�কদথ িনধথ রণ কর  : (অ) বরেফর িীত ত র � িথন �তয� ( ) 

 া ঝ রযেেযর অ� েবর �তয�         
৫। ক) তকথ সং�  �রত �তয� �ম র  �ণি বয যয  কর ।      

য) অ�ং�ে�র মেত �তয� �ম র করণ িক? �তয� �ম র া�েে িতিন করেণর াক ন  �ণ � ণ কেরে ন? 
বয যয  কর ।           

গ) �তয� �ম র া�েে বয প র উেউয কর ।       
ইউিনট ৩ 

৬। ক) তকথ সং�  অনযসরেণ ব যথ নযিমিত দ পর যথ নযিমিতর প যথকয কর । 
য) অ�ং�� অনযসরেণ পর মেিথর বয যয  র দ । 
গ) প� বঝবী নয েঝর �েতযকি অবঝেবর �েঝ  নীঝত  বয যয  কর ।     

৭। ক) তকথ সং�ে  �রত উপ িধর  �ণি বয যয  কর । 
য)  ই �সেে িবি�� �ক র উপ িধ রশৃ �স   ে  চন  কর ।     

৮। ক) িন�ি িযত অনযম ন্ি র প�, স ধয দ া তয  িনণথঝ কর  বং া তয ি াকন রযশ ত  বয যয  কর ।   
i) ঘটির অবিযই কপ  ে , া্ে তয  ত  কবয । 
ii)  মি িমশব র য্ি াকনন  ত েত  ম�  ে  । 
iii) িিিেৃ কিন, ক রণ ত  িেৃ 
iv) িযনযক িনতয, া্ে তয  ত র ক রণ  ে  । 

ইউিনট ৪ 
৯।ক)  �ণ  ক েক বে ? রীিপক  অনযস ের বয যয  কর । 
য) অ�ং��েক অনযসরণ কের িবি�� �ক র  �ণ  রশৃ �স  বয যয  কর । 
গ) াগযণীেক িক  কি পৃযক বিৃতকেপ বীক র কর  ্ ঝ? য্িি র দ ।    

১০।ক) উপ য্ি রশৃ �স  তকথ সং�ে  �রত উপিমিতর  �ণি বয যয  কর । 
য) উপিমিতেক িক অনযিমিতর অ�গথত কর  ্ ঝ? অ�ং��েক অনযসরণ কের উতর র দ ।  

১১।ক)  ক � , া্ গযত  দ সি�িধ ব েত অ�ং�� কী বযেবে ন? 
য) ি শেব েধর া�েে  েরর ক রণ ব    ঝ াকন? 
গ) ত যপ থ্ ক েক বে ? 
ঘ) ত যপ থ্েক ি শেব েধর ক রণ ব   ্ ঝ িক ন  অ�ং��েক অনযসরণ কের  ে  চন  কর ।  
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LOGIC 
C.P. & I.P.(UNIT I) 

 
 
১। নীেচর ��্ি র উতর র দ(Answer the following) 

i) � কিকক �ম ণ প�িত ক েক বে ? সংে�েপ বয যয  কর । (“Conditional Proof” – Explain briefly with 
examples) 

ii) পের � �ম ণ প�িত ক েক বে ? উর  রণ স  া য।(What is indirect proof? Write with suitable example.) 
iii) C.P. দ I.P- র সসকথ  বয যয  কর (Explain the relation between C.P. & I.P.) 
iv) �ম ণ কের  া্ পের � �ম ণ প�িত  ম েরর �ম ণ �ি�ঝ র � য্িিেক সব তর কের।(Prove that the rule of 

Indirect Proof serves to strengthen our proof apparatus.) 
v) পের � �ম ণ প�িতেক িব� অিসি� প�িত ব    ঝ াকন? (why is I.P. called a proof by reduction ad 

absurdum?) 
vi) পূবথকক   ঘব সূেির পিরে�ি�েত � কিকক �ম ণ প�িতিেক বয যয  কর ।(Explain the method of conditional 

proof with reference to the principle of exportation.) 
vii) পের � �ম ণ প�িত বযব  েরর সযিবধ  ্ি  া য।(What are the advantage for using Indirect Proof?) 
viii) � কিকক �ম ণ প�িত বযব  েরর �েঝ  নীঝত  কী?(What are the importance for using conditional proof?) 

 
২। ব েকযর বতেসতযত  িনণথঝ কর – C.P. প�িতর স   ে্য (Determine the following statement is a tautology- By the 

method of Conditional Proof(C.P.) 
i) {[(~A≡~B).(B≡C)].A}⊃(~C⊃D) 
ii) {[A∨(D.E)].{A⊃(B.C)]}⊃(~D⊃C) 
iii) [(~A.~B)∨(C.D)]⊃(A⊃C) 
iv) {{(D⊃B).[D⊃(B⊃W)]}.[B⊃(W⊃S)]}⊃(D⊃S) 
v) {[(R⊃W).(R≡T)].S}⊃{T⊃[W.(~B⊃S)]} 

 
৩। ব েকযর বতেসতযত  িনণথঝ কর – I.P  প�িতর স   ে্য (Determine the following statement is a tautology – By the 

method of Indirect Proof(I.P.) 
i) A≡[A.(A∨B)] 
ii) A≡[A∨(A.B)] 
iii) (A⊃B)∨(~A⊃C) 
iv) ~[(A⊃~A).(~A⊃A)] 
v) (A⊃B)∨(B⊃C) 
vi) (A⊃B)∨(~A⊃B) 
vii) (A⊃B)∨(A⊃~B) 
viii) (A⊃B)∨(B⊃C) 
ix) A∨(A⊃B) 
x) P≡~~P 

 
৪।ৈবধত র � কিকক �ম ণ র দ (Give the conditional proof of the arguments) 

i) A∨(B.E)      ii) (A.B)⊃[C⊃(D.E)] 
A⊃(D.C) /∴~B⊃C        ~(B⊃D) /∴A⊃~C 
 

iii) ~A≡~B      iv) (P⊃~Q).(Q⊃~R) 
B≡C            S⊃Q /∴S⊃(~P.~R) 
A/∴~C⊃D 
 

v) R⊃W      vi) J⊃(K⊃~N) 



R≡T           (M.N)⊃N 
S/∴T⊃[W.(~B⊃S)]       O⊃(M.N)/∴J⊃(K⊃~O) 

 
৫। ্ির  বকিকক বচেনর �যম িবককি সতয  ঝ তেব সম�  বকিকক বচনি সতয। সযতর ং ্ির  বকিকক বচেনর �যম 

 বং িিতীঝ িবককি সতয  ঝ তেব সম�  বকিকক বচনি সতয  েব ।(It the first disjunct of a disjunction  is true, 
the disjunction as a whole is true. Therefore if both the first & second disjunct of the disjunction are true, then the 
disjunction as a whole is true.) 

 
৬। ্ির তয িম িউি েপর চ র    গ দ ত  ে  ব গ েন  েগ ফয   ফয টেব।  বং ্ির  আেরর চ র    গ দ ত  ে  াররীেত 

ফয   ফয টেব। সযতর ং ্ির তয িম িউি প  বং  আেরর চ র    গ দ ত  ে  ব গ েন  েগ  বং পের ফয   ফয টেব ।(If you 
plant tulip then your garden will bloom early & if you plant asters then your garden will bloom late. So if you plant 
both tulips & asters then your garden will bloom both early & late.) 

 
৭।ৈবধত র পের � �ম ণ র দ (Give the indirect proof of the arguments) 

i) (V⊃~W).(X⊃Y)    ii) (H⊃I).(J⊃K) 
(~W⊃Z).(Y⊃~A)        (I∨K)⊃L 
(Z⊃~B).(~A⊃C)       ~L/∴~(H∨J) 
V.X/∴~B.C 
 

iii) (K∨L)⊃[(M∨N)⊃J]    iv) (M∨N)⊃(O.P) 
∴K⊃[(M.N)⊃J]         (O∨G)⊃(~R.S) 
          (R∨T)⊃(M.U)/∴~R 
 

v) (P⊃Q).(R⊃S)     vi) [P.(Q∨R)]⊃(P⊃Q) 
(Q∨S)⊃T             ∴(P.Q)⊃[(Q∨P)⊃(R∨P)] 
~(T∨S)/∴~P.~R 
 

৮। ্ির  ে থ িিন  অযব    ি   া  েট া্ গ ারঝ ত  ে  িচি   বং ইইেঝের ত  ব থ ন করেব। সযতর ং ্ির  ে থ িিন  
া  েট া্ গ ারঝ ত  ে  িচি  ত  ব থ ন করেব। (If either Argentina or Brazil joins the alliance then both Chile & 
Ecuador will boycott it. Therefore, if Argentina joins the alliance then the Chile will boycott it.) 

 
৯।  ঝ ময েন  র পিরবতথ নি  �য কেরিন অযব  াস  ি অনযেম রন কেরে । াস পিরবতথ নি  �য কেরি  । সযতর ং াস 

 ি অনযেম রন কেরে । (Either the manager did not notice the change or else he approves of it. He noticed it all 
right. So he must approve of it.) 

 
সতয-ি যী (Truth-Tree) 

UNIT I 
 
১০। নীেচর ��্ি র সংি�� উতর র দ (Answer briefly) 

i) সতয-ি যী প�িত ব েত কী াব ব?(What do you mean by Truth Tree method?) 
ii) সতয-ি যী প�িত বযব  েরর সযিবধ  ্ি  কী কী?(What are the importance for using Truth Tree Method?) 
iii) সতয-ি যী প�িতেক িব�-অিসি� প�িত ব   ্ ঝ?(Can we say the method as reduction ad absurdum?) 
iv) সতয-ি যী প�িত কী� েব ক   কের ত  বয যয  কর ।(Explain how the Truth Tree method works) 
v) ব ধক রশৃ � ক েক বে ? উর  রণ স  া য।(what is counter example? Explain with example.) 
vi) সতয-ি যী প�িতর স   ে্য কী� েব রযি ব কয া্যিিক� েব সম যথক িকন  ত  িনণথঝ কর  ্ ঝ? (How we 

determine that the two se3ntence is logically equivalent by the method of Truth Tree?) 
vii) সতয-ি যী প�িতর স   ে্য কী� েব সংগিত িনণথঝ কর  ্ ঝ?(How the truth-tree method can be used to test 

consistency- explain with example.) 



viii) য্িির  বধত  িবচ েরর া�েে সতযস রণী প�িত অেপ�  সতযি যী প�িত বযব  ের কী কী অিধক সযিবধ  
বতথ ম ন?(What are the advantages of the truth-tree method over the truth-table method as a method of 
testing validity of arguments?) 
 

১১। সতয-ি যী প�িতর স   ে্য ব কয্ি র  বিিশয িনধথ রণ কর (Determine the characteristic of the following 
statements by the method of Truth-Tree) 

i) –(A↔B)A     ii) {[A&(B∨C)]D}&-(A0) 
iii) (AB)(A↔B)    iv) (B↔D)& -(BD) 
v) (AB) & -(BA)    vi) [(AB)↔C]-A 
vii) (A∨B)↔ -(a&B)    viii) (A↔B) (B↔A) 
ix) [A(BC)](BA)   x) (A↔B)↔(C↔D) 

 
১২। সতয-ি যী গগন কের নীেচর ব কয সমিশর সংগিত িনণথঝ কর (Determine which of the following sets are consistant) 

i) AB     ii) AB 
(B-C)A        -A&B 
A-B       -C∨D 
 

iii) A↔B     iv) –(C&B) 
-BA         -(B∨A) 
-(AA)        -(AB) 
 

v) BA     vi) C↔D 
B-A          AB 
-(AB)          
 

vii) A↔B     viii) A-B 
-A↔B            -AB 
-B↔A           -(BA) 

 
১৩। সতয-ি যী প�িতর স   ে্য য্িিির  বধত  িবচ র কর(Test the arguments by the method of truth-tree) 

i) A∨B     ii) B 
A/∴B         AB/∴A 
 

iii) AB     iv) –A/∴AB 
A-B/∴-A      
 

iv) AB     v) AB 
A∨B/∴B         BC 
      ∴BA 

vii) AB           viii) -AB/∴BA 
-B/∴A 

ix)         A↔B            x) AB/∴-BA 
            -(A&B)/∴-A& -B 
 

১৪। বিৃশ  ে দ  মর  স াত র ক টেব । সযতর ং  মর  স াত র ক টেব ।( We shall swim even it rains. Therefore, we swim) 
 
১৫।  ন  বং ি�য উ�ঝই ার দী। িক�  ঝ  ন  বং রব টথ  ার দী অযব  ি�য  বং রব টথ  ার দী, ি�য  বং রব টথ  

উ�ঝই ার দী  েত প ের ন । সযতর ং রব টথ  ার দী  েত প ের ন ।(John & Smith are both guilty. But either John or 
Robert is guilty or Smith & Robert are guilty. Both Smith & Robert cannot be guilty. So Robert is not guilty) 

 
 



া�ণীতে(Set Theory) 
UNIT II 

১। নীেচর ��্ি র উতর র দ (Answer the following) 
i) াসট সং� � ব চয সবথবত র সূেি বয যয  কর।(Explain the principle of “Extensionality for sets”). 
ii) া�ণী ব েত কী াব ব? কযন রযি া�ণী পর�র িবসংব রী  ঝ?(What is set? When are two sets mutually 

exclusive) 
 

iii) �ম ণ কের  া্ িণূয া�ণী  কি  বং াকব ম ে  কিই  েত প ের।(Prove that there is one & only one empty 
set). 

 

iv) িণূয া�ণী সক  া�ণীর উপে�ণী – �ম ণ কর (The empty set is a subset of every set – prove). 
 

v) �ম ণ কর - ∨ ≠ Λ (Prove that  ∨ ≠ Λ) 
 

vi) ‘∈’, ‘𝐶𝐶’, ‘C’ –  র সংব  র দ (Define ‘∈’, ‘𝐶𝐶’ &  ‘C’) 
 

vii) বয যয  কর া্, ্ির A ⊆ Λ,  তেব A = Λ (Explain why it is that if A ⊆ Λ, then A = Λ) 
 

viii) ‘⊆’  বং ‘C’-  র প যথকয কী? উর  রণ স  া য।(Distinguish between ‘⊆’ & ‘C’) 
 

ix) �ম ণ কর া্ – “�েতযকি া�ণী ত র িনে র মেধয অ��যথ ি।” (Prove that – “Every set is a subset of itself”) 
 

x) “াক ন িক যর িবেিদ ধমথ  ে   বং াক ন িক য  কি া�ণীর সরসয –  ই রযি উিির মেধয  কট  িনিবি 
সসকথ   ে ” – �ম ণ কর ।(“There is a close relationship between saying that something has a property & 
saying that it belongs to a set” – Explain). 

 

২। ম ন িনণথঝ কর (Find the following) 
 If A={1,2,3}  C={3,4},{2},{1}} 
    B={1,{1},2}  D={7,8,9,{{1}}} 
    E={11,13,15}  F={1,2,3,4….20} 
 
 Then    

i) (A∪B)~(C∪D)   ii) (A~C)~D 
iii) (A~B)(C∩E)    iv) (D∩E)∩F 
v) (B∪C)~D    vi) (E~F)∪A 
vii) (A∩E)∪E                viii) (F∪B)∪C 
ix) (C~B)~A     x) (F∪A)~(C∩D) 

 
৩। ম ন িনণথঝ কর (Find the following) 

i) {Λ,{Λ}}~Λ    ii) Λ∪{Λ} 
iii) {{1},Λ}~{{1}}   iv) {Λ}∪{Λ,{Λ}} 
v) {1}~{{1},1}    vi) {{Λ}}∪{Λ,1} 
vii) {Λ}∩{Λ,{Λ}}               viii) {Λ,{Λ},{{Λ}}}~Λ 



 
৪। িন�ি িযত িতথ ্ি  পূরণ কের A,B,C,D   বং E া�ণীর উর  রণ র দ(Give an example of sets A,B,C,D & E satisfying the 

following conditions) 
i) A=B   ii) A∈B  iii) A⊂B   iv) A∉B 

B⊂C      B⊆C       B∈C        B=C 
C∈D  C=D  C=D     C⊂D 
D⊆E  D~E=A  D≠E     D⊆E 
 

v) A≠B  vi) A∉B  vii) A⊄ B  viii) A∈B 
B⊆C       B=C                 B⊆C         B∈C 
C≠D       C≠D   C∈D         C∈D 
D⊆E       D∈E   D∉E        D ≠E 
 

৫। নীেচর ��্ি র উতর র দ(Answer the following) 
i) ধর  ্ ক B={1,2,{Λ}}, ত  ে  

a) B া�ণীর উপে�ণী ্ি  কী কী?(What are the subsets of B) 
b) ‘B’  র উপে�ণীর া�ণী িনণথঝ কর (Determine the set of all subsets of B) 
c) ‘B’  র অ-িণূয উপে�ণী ্ি  া য(Write the non-empty subset of B?) 
d) ‘B’  র অ-িণূয উপে�ণীর া�ণী িনধথ রণ কর ।(Determine the non-empty set of all subsets of B?) 

 
ii) let, A={1,2,3}, then what are the subsets of set A? 

 
৬। িন�ি িযত ব কয্ি র সতযম ূয িনণথঝ কর (Find the Truth-value of the statements) 

i) if A=B and B=C, then A=C 
ii) if A∈B and B∈C then a∈C 
iii) if A⊆B and B⊆C, then A⊆C 
iv) if A=B and B∈C, then A∈C 
v) if A∈B and B=C, then A∈C 
vi) if A⊆B, and B∈C, then A∈C 
vii) if A⊂B and B∈C then A∈C 
viii) if A⊂B and B∈C, then B⊂C 
ix) if A⊂B and B⊆C, then A⊂C 
x) if A∈B and B⊂C, then A∈C 
xi) if A∈B and B⊂C, then A⊂C 
xii) if A∉B and B∉C, then A∉C 
xiii) if A≠B and B≠C, then A≠C 
xiv) if A∈B and –(B⊆C), then A∉C 

                       (4) 
 
৭। য্িি্ি র  বধত  িবচ র কর(Determine the validity of the arguments) 

i) হে  িবি      িবি  । িবি       কি   িত। অত ব, হে  িবি       কি   িত।( Tomcats are cats. 
Cats are species. Therefore, Tomcats are species) 

ii) র ম    ম নযদ। ম নযদ    অসংযয। সযতর ং র ম    অসংযয।(Ram is a man. Men are numerous. So, Ram is 
numerous) 

iii) র   র  ম নযদ। ম নযদ মরণিী । সযতর ং র   র  মরণিী  (Kings are men. Men are mortal. Therefore kings 
are mortal) 

 
৮। ব কয্ি েক াসট ি িপেত বযি কর(Translate into Set-Theory language) 

i) �  নঝি (Planets are nine) 
ii) প িযর  মরণিী ( Birds are mortal) 



iii) ক ক ত   কি ি র(Kolkata is a city) 
iv)  মন াক ন ইউিনফমথ ানই ্  াধ ঝ  ্ ঝন (There is no uniform that is not washable) 
v)  েপ   বং  ঙয র    িমিশ ফ  (Apple & Grapes are sweet fruits) 
vi) ্ীশর িিদযর  সংযয ঝ ব ের  ন (The apostles are twelve) 
vii) রবী�ন য গীত � ীর রচিঝত  ( Rabindranath is the writer of Gitanjali) 
viii) াক ন বযিি া্ সয  বং পির�মী াস  ীবেন সফ   েব (Any person who is honest & hardworking will 

succeed in life) 
ix) াক ন াক ন য্িিিবব নী  ন গিণতব  বং � বব রী (Some logicians are mathematicians & idealists) 

 
 

সে � কিকক প�িত (Existential Conditions) 
UNIT II 

১। নীেচর ��্ি র উতর র দ( Answer the following question briefly) 
i) বয ীঝ সে ক েক বে ? উর  রণ র দ ( What is Boolean Existence Schema? Give example. 
ii) বয ীঝ পর কী? (What is Boolean Term Schema) 
iii) সে � কিকক ব কয ক েক বে ? (What is existential conditional) 
iv) স িেক ম ণক স�  ন সূেি বয যয  কর (Explain the law of Existential Distribution (LED)) 
v) সে � কিকক প�িত বযব  েরর �েঝ  নীঝত  কী? (What are the advantages of using the method of 

Existential Conditional?) 
vi) িবকেকর উপর িরেঝ ‘ -∃’   র স�  ন াকন  েত প ের ন - উর  রণ স  বয যয  কর ( Explain with 

illustrations why ‘-∃’ is not distributive over alternation.) 
vii)  কি বয ীঝ স িতক  ক েরর িনেদধক কযন  বধ  ঝ (When does the negation of a Boolean existence 

schema turn out be valid) 
viii) সে � কিকক প�িত �েঝ গ কের তৃতীঝ সং� েনর ‘AAI’ মিূতথ ির  বধত  িবচ র কর (Test the validity of ‘AAI’ 

in the 3rd figure by the method of existential conditionals.) 
ix) সংে্ গীর উপর িরেঝ ‘∃’  র স�  ন  ঝ কী? (What does ‘∃’ is distributive over conjunction?) 

 
২। ব েকযর  বধত  িবচ র কর (Test the following schemata for validity by the method of existential conditional) 

i) ∃(JF) ∃(F�̅�𝐺VJGVGH)    ii) (∃x)(Fx.-Gx)⊃(∃x)(Gx. –Fx) 
iii) ∃GJ.∃GK ∃(FGH ∨ 𝐹𝐹�J ∨𝐻𝐻�K)   iv) [(x)Fx ∨(x)Gx]⊃(x)(Fx ∨Gx) 
v) (∃TC.∃HW𝐶𝐶̅)⊃∃W𝐶𝐶̅    vi) (x)(Fx ⊃Gx)⊃[(∃x)Fx⊃(∃x)Gx] 
vii) (-∃M𝑃𝑃� . -∃M𝑆𝑆̅)⊃∃SP    viii) (∃x)(Ax ⊃Bx)⊃(∃x)(Ax.Bx) 
ix) [(x)(x.(x)Bx]⊃(x)(Lx.Bx)      x) (x)(Lx.Px)⊃[(x)Lx.(x)Px] 

 
৩। ব েকযর সংগিত িনণথঝ কর – সে � কিকক প�িত বযব  র কের (Test the consistency of the following by the method 

of E.C.) 
i) ∃LR𝑃𝑃��̅�𝐺.-∃[(R∨C)-(LG)]   ii) (∃E –(HF).∃𝐻𝐻�F) ∃𝐸𝐸�𝐹𝐹� 
iii) (-∃ESB. -∃BS𝐸𝐸�) -∃SB    iv) (-∃AB𝐶𝐶̅. -∃AC𝐵𝐵� ) ∃AC 
v) (-∃GM𝐵𝐵� .∃M𝐵𝐵� ) ∃𝑀𝑀��̅�𝐺    vi) -∃F(G∨H) -(∃FG∨∃FH) 

 
৪। �ম ণ কর (Prove the following) 

i) ‘BAROCO’   কি  বধ য্িি (‘BAROCO’ is a valid form) 
ii) ‘FELAPTON’   কি অৈবধ য্িি (‘FELAPTON’ is an Invalid form) 
iii) ‘O’  বচেনর  বতথ ন স�ব নঝ (conversion of proposition ‘O’ is impossible) 

 
৫। সে-� কিকক প�িত �েঝ গ কের য্িি্ি র  বধত  িবচ র কর (Test each of the following arguments for validity by 

the method of Existential Conditional) 
 

i) (x)(Ax⊃Bx)    ii) (x)[Mx⊃(Nx.Qx) 



(x)(Dx⊃Bx)         (∃x)(Bx.~Qx) 
∴(x)[(Ax∨Dx)⊃Bx]        (∃x)(Bx.Nx) 

         ∴(x)(Mx⊃~Bx) 
 
 
 

iii)        (x)(Lx⊃Mx)              iv) (x)(Ax⊃Jx) 
    (∃x)(Lx.~Mx)     (x)(Ax⊃~Lx) 
      ∴(x)(Mx⊃Lx)                (∃x)(Jx.~Lx) 
                             ∴(∃x)(Ax.Jx) 
 
v) (x)(Kx⊃Lx) 

(x)[(Kx.Lx)⊃Mx] 
∴(x)(Kx⊃~Mx) 
 

৬। সক  অধয পক  ঝ ব নী। সক  ব নী অধয পক  ন �� �  ন। সযতর ং সক  অধয পক  ন ব নী  বং �� �  ন 
(All professors are learned. All learned professors are respected. Therefore, all professors are learned & respected) 

 
৭। সব িক য  ঝ কবয অযব  ্ণ। �তযংি কবয নঝ। অত ব, �তযংি    ্ণ (Everything is either a substance or an 

attribute. Modes are not substance. Therefore, modes are attributes) 
 
৮। াক ন ইউের পীঝ ক ক স র  নঝ। সম� স র  ক ক ইউের পীঝ। সযতর ং াক ন ক ক স র  নঝ (No European crows are 

white. All white crows are European. So, no crows are white) 
 

পর দ িবেধঝক (Term & Predicable) 
UNIT III 

 
১। পর ক েক বে ? পর দ ন েমর মেধয প যথকয কর। াগ েীব চক পর দ বযিশব চক পর �েঝ েগর প যথকয বয যয  কর। ( 

What is term? Distinguish between term & name. What is a collective term? Explain the difference between the 
collective & the distributive usages of terms) 

 
২। া্ েসেফর অনযসরেণ  পিতক ধমথ দ অনয নয িবেধঝেকর মেধয প যথকয বয যয  কর ।(Explain after Joseph the antithesis 

between accident & all the other heads of predicables) 
 
৩। অয িরআট েক অনযসরণ কের প াচি িবেধঝক উর  রণ স  বয যয  কর (Explain & illustrate after Aristotle, the five 

predicables.) 
 
৪। “Term of thought”  বং “Term verbal” ব েত কী াব ব? পর দ �তযেঝর মেধয প যথকয কী? (What do you mean by 

“Term of thought” & “Term verbal” ? Distinguish between a term & a concept.) 
 
৫। টক  া য (Write short note) 

i) পর দ ন ম ( Term & Name) 
ii) পিরিফিরর িবেধঝেকর ত ি ক  (Poriphyry’s list of predicable) 
iii) মতূথ  দ িবমতূথ  পর (Abstract & concrete term) 
iv) বযিিব চক দ   িতব চক পর (Singular & General term) 
v) িশ, �তযঝ দ পর (word, Term & Concept) 
vi) নঞযথক পর  ীণ যথক পর (Negative term & primitive  term) 
vii) ব চয পর দ ব চক পর (Terms of thought & Term verbal) 
viii)  ক যথক, অেনক যথক, ঔপিমক পর (Univocal, Equivocal, analogous term) 

 



৬। মতূথ , অমতূথ   বং িবেিদক পেরর মেধয প যথকয কী?  কবচন াক পর দ স ম নয পেরর প যথকয াক য ঝ?  কবচন াক 
পেরর রযি �ক র কী কী? (What is the difference among concrete, abstract & attributive terms. Explain  with the 
help of examples the difference between singular terms & general terms. What are the two types of singular terms. 
Give example) 

 
৭। “িশ স ে�  মর  কর িচয িক য বি ” – া্ েসফ অনযসরেণ বয যয  কর। (“We seldom predicate about the words”- 

Explain after Joseph.) 
 
৮। িবেিদণেক কী িবমতূথ  পর ব   ্ ঝ?  ে  চন  কর (Can adjectives be called abstract terms? Discuss.) 
 
৯। পর ংি া্ গয িশ  বং পর  দঝ র া্ গয িেশর মেধয প যথকয কী? (What is the difference between 

syncategorematic word & categorematic word. Explain with example) 
 
১০। রযি পেরর সমপিরিমিত িবিিশ  দঝ  ব েত কী াব ব? (What is it for two terms to be commensurate?) 
 
১১। স ম নয ন ম্ি  কী িবি�� বত� ব�র স ধ রণ ধেমথর িনেরথিক  েত প ের ? (Can we say that, general names 

stands for the character. Common to many individuals) 
 
১২। িবেধঝক ক েক বে  ? কী ক রেণ া্ েসফ পিরিফিরর িবেধঝেকর ত ি ক  যনন কেরন –  ে  চন  কর । (What is 

predicable? On what grounds does Joseph reject the Prophyrian doctrine – discuss.) 
 

 �ণ দ িব�  ন (Definition & Division) 
UNIT IV 

 
১। সংব /  �ণ িক? া্যিিক িব�  েনর স েয  কি িক� েব সসকথ য্ি? (What is definition? How is it related to 

logical division?) 
 
২।  মর  াকব ম ে ্  স ম নয ব  �তযঝ ত রই  �ণ িরেত প ির – বয যয  কর (We can only define that what is 

universal or concept – explain) 
 
৩। িিেক িক িব�  ন  ক েক বে ?  ি কী সবথে�েে সে� দ নক?( What is a division by dichotomy? Is it satisfactory in 

all cases? 
 
৪। া্যিিক িব�  ন ক েক বে ? া�ণীকরণ দ  �েণর াযেক  র প যথকয াক য ঝ?(What is logical division? How does it 

differ from classification & definition?) 
 
৫। া্যিিক িব�  ন কী উেিিয স ধন কের? া্যিিক িব�  েনর িনঝম ব ী উর  রণ স  বয যয  কর।  (What are the 

purpose served by logical division? Explain & illustrate the rules of logical division.) 
 
৬। া্যিিক িব�  ন  বং অিধিবরযক িব�  েনর প যথকয িনধথ রণ কর। (distinguish between logical & Metaphysical 

division) 
 
৭। “াক ন ব�র  �ণ �র ন কর র অযথ    ব�ির িবেবদণ”- ব�িেক কী কী উপ র েন িবেবদণ কর   ঝ? উপ র ন্ি  

 বং ত েরর প র�িরক স � বয যয  কর .(“When we define, we analyse”- What are the elements into which a 
subject is analysed? Explain the elements & their interconnection) 

 
৮। া্যিিক িব�  ন িক� েব া�ণীকরেণর স েয সসকথ য্ি? স  তীঝ �  িত ক েক বে ? উর  রণ স  া য।  (How is 

logical division allied to classification? What are co-ordinate species? Explain with example.) 
 



৯। সংকর িব�  ন দ অেন নযগম িব� গ ব েত কী াব ব? (What do you mean by Cross Division & Overlapping 
Division) 

 
১০। অবয ি�, অিতবয ি� দ চ�কের দ উর  রণ স  বয যয  কর ।  িন�ি িযত সংব ি িবচ র কর – িসং     পশর   

(Explain with illustration too-narrow definition, too-wide definition & circular definition. Evaluate the following 
definition – “Lion is the king of beasts”. 

 
১১। �রত িব�  ন্ি র ম ূয ঝণ কর (Evaluate the following division) 

i) � ণী – স�য দ অস�য া�ণীেত িব�  ন (Division of animals into civilized & uncivilized one) 
ii) িে�ূ েক সমব হ দ সমিিব হকেপ িব�  ন (Division of triangles into equilateral & isosceles) 
iii) সংযয েক য্ু, অ য্ু দ �� ংেি িব�  ন (division of numbers in even, odd & fractions) 
iv) পরেক বযিি ব চক,   িতব চক দ িবমতূথ কেপ (Terms into singular, general & abstract) 
v) চকেক া�ত�, িব�ৃিত দ কিন�কেপ (Chalk into whiteness, extension & hardness) 

 
১২।  �েণর িবি�� িনঝম্ি  উর  রণ স  বয যয  কর (Explain & illustrate the rules of definition) 
 
১৩। িন�ি িযত  �ণ্ি র ম ূয ঝণ কর (Evaluate the following definitions) 

i) িে�ূ     িতনি সর েরয  ি র  াবিশত া�ে ্ র িতনি ব হই সম ন (A triangle is a three-sided rectilinear 
figure having its sides equal) 

ii) প প    পযেণযর িবপরীত (vice is the opposite of virtue) 
iii) ব ন     া র �রীপ (Knowledge is the light of the soul) 
iv)    ম নযদ বযি�ম ন দ সতযব রী  ীব (Men are intelligent & truthful being) 
 

িচ� র ম ূ সূে ব ী  বং � কৃিতক িনঝম দ  ের   অনযম েনর সমসয  
 
১। বণথন ম ূক িনঝম দ িনেরথিম ূক িনঝেমর প যথকয ারয দ (Distinguish between descriptive law and prescriptive law) 
২। িন�ি িযত ব কয্ি েত িনঝম িশি াক ন অেযথ বযব ত  েঝে (State in what sense the word ‘law’ has been used in 

the following) 
i) িনঝম য কে ই িনঝ মক য কেব (When there is a law, there is a law maker) 
ii) িনঝম  িব�ৃত  ঝ, গিত  ঝ ন  (Laws are discovered, not made) 

 
৩। িনঝম দ তেের মেধয প যথকয কী (How do distinguish between a law and a theory) 
৪। � কৃিতক িনঝম কয ির অযথ কী (What is the meaning of ‘Law of Nature’) 
৫। ঘটম ন অব�  দ �বণত সূচক অব� র মেধয প যথকয ারয দ (Distinguish between occurent states and dispesitional 

states) 
৬।  ের ে র সমসয  কী (What is the problem of induction) 
 

পরী� ে্ গযত  দ ব কয যথ 
 
১। ‘সক  অযথপূণথ ব কয অবিযই পরী�ণে্ গয  েব’ –  ই বচনি িক পরী�ণে্ গয? বয যয  কর ।(Is the statement ‘every 

meaningful statement must be testable’ testable itself? Explain) 
২। িনে� ি ব কয্ি  পরী�ণে্ গয িকন  ত  িনণথঝ কর (Determine whether the following statements would pass the 

testability criterion) 
i) মে �ে   ীব� � ণী  ে  (There are living beings on Mars) 
ii)  ম র ম য  বয য  াব ধ  েে (I feel a headache) 

 
ক থ্ক রণ স � 

১। ‘ বিিযক’ িশির িবি�� অযথ বয যয  কর (Discuss the different senses of ‘must’) 



২। ি উেমর ক থ্ক রণ তে সংে�েপ বয যয  কর (Briefly explain the Hume’s theory of Causation) 
৩।  বিিযক দ প থ্ � িেতথ র মেধয প যথকয কর (Distinguish between necessary and sufficient conditions) 
৪। িন�ি িযত ব েকয ‘অবিয’ িশি াক ন অেযথ বযব ত  েঝে  (In which sense is the word ‘must’ used in the following 

statements) 
i)  াত ম েক া  ন অবিযই াি ধ করেত  েব (You must repay the loan) 
ii) তয িম অবিযই অনযমন�(You must be absent minded) 
iii)  ীবেনর অি�ে�র  নয াসয েন অিিে েনর �েঝ  ন  বিিযক (There must be oxygen for the existence of life) 

 
 

ব ধীন ইে  দ িনঝ�নব র 
 
১। িনঝ�নব র ব ধীনত র সেে সেিতপূণথ িকন  ত   ে  চন  কর (Discuss whether Determinism is compatible with 

freedom) 
২। িনঝ�নব র দ অরশৃব েরর মেধয প যথকয কর (Distinguish between determinism and fatalism) 
৩। িনে� ি িববিৃতি বয যয  করে িনঝ�নব েরর সেে ব ধীনত  অসেিতপূণথ (Examine the following assertion: Determinism 

is incompatible with freedom) 
৪। অিনঝ�নব েরর �ম ণকেপ  কি�কত  িক � ণে্ গয? াত ম র উতেরর বপে� য্িি র দ (Can chance be accepted as 

evidence of indeterminism? Justify your answer) 
 

কবয দ   িত 
 
১। স ম নয সসেকথ  স রিৃযম ূক তেি কী? (What is the resemblance theory of universal) 
২। অয িরআটে র মেত স ম নয িক (What, according to Aristotle, is universal) 
৩। া�েট র মেত স ম নয িক (What, according to Plato, is universal) 
 

ব�ব র দ � বব র দ অব� সব র 
  
১।  ক ন অব� সব রী িক� েব  ই ব কযিেক অনযব র করেবনে ‘াটিব ি প েির ঘের  ে ’ (How will a phenomenalist 

translate the following sentence: ‘The table exists in the next room’) 
২। সর  ব�ব েরর ম ূ বিবয বয যয  কর (Explain the main tenets of naïve realism) 
৩। সব  দ রবূথ  � ব-ব েরর মেধয প যথকয কী (What are the difference between the strong and weak senses of 

idealism) 
৪। ইি�ঝ উপ দ ক েক বে  (What is a sense datum) 
৫। সর  ব�ব র দ �িতকপী ব�ব েরর মেধয প যথকয িনেরথি কর (Point out the distinction between naïve realism and 

representative realism) 
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SOCIAL AND POLITICAL PHILOSOPHY 
SHORT QUESTIONS 
 
১। স ম ি ক সসেকথ র রযি মযযয  বিিশয িক িক? বয যয  কর। (What are the two main characteristics of social 

relationship?) 
২। সসর েঝর সেে সংেঘর প যথকয াক য ঝ? (Where lies the difference between community and association?) 
৩। সংঘ সিমিত ক েক বে ? পিরব র িক সংঘ সিমিত ন  সসর ঝ? (What is meant by ‘association’? Is  family an 

association or a community?) 
৪। র � িক সংঘ সিমিত অযব  সসর ঝ?( Is the state an association or a community?) 
৫। মগেক িক সসর ঝ ব   ্ ঝ? (Should we call a monastery a “community”?) 
৬। কে  েক িক সংঘ সিমিত ব   ্ ঝ? (Do you consider a college to be an association?) 
৭। া�ণী মেন � ব দ া�ণী াচতন র বকপ বয যয  কর। (Explain the nature of class attitude and class consciousness) 
৮। স ম ি ক া�ণীর  বিযকীঝ উপ র ন্ি  িক িক? (What are the essential elements of class?) 
৯। গ �ী ীর অি ংস মতব র বয যয  কর . (Explain ) 
১০। সম   পিরবতথ ন সসেকথ  ম িাঝ মতব র িবচ র কর ।(Critically examine the Marxism theory of social change) 
১১।  পিরব েরর  বিিশয্ি  িক িক? (What are the characteristics of family?) 
১২।  কগ মী দ বহগ মী পিরব র ব েত িক াব ব ঝ? (What is meant by Monogamous and Polygamous family?) 
১৩। ম তৃি িসত পিরব র দ িপতৃি িসত পিরব েরর সংব  র দ। (Give a definition of Matriarchy family and Patriarchy 

family.) 
১৪।  কক পিরব র ব  রসিত-াকি�ক পিরব র ক েক বে ? (What is meant by individual family or conjugal family?) 
১৫।  ধযিনক পিরব েরর  বিিশয্ি  িক িক?(what are the characteristics of modern family?) 
১৬। গণত ি�ক ি সনবযব�  ক েক বে ? (What is a Democratic Government?) 
১৭। �তয� গণত ি�ক ি সনবযব�  সযিবধ  দ অসযিবধ ্ি  বয যয  কর।(Explain the merits demerits of Direct Democracy.) 
 
BROAD QUESTIONS  
 
১। ‘সম      স ম ি ক স ে�র  ট    ’ –  ই সংব ি ক র? সংব ি বয যয  কর (‘Society is the web of social 

relationship’ – Who is the speaker of this statement? Explain the statement. 
২। সসর েঝর সংব  র দ । সসর েঝর  বিিশয্ি  িক িক?  ই �সেে সসর েঝর ি�িত্ি  বয যয  কর (Define 

community. What is the characteristics of community? In this context, explain the basis of community) 
৩। অনযে ন �িতে ন ব েত িক াব ব ঝ?  ই �সেে  চ র দ অনযে েনর প যথকয্ি  উেউয কর (What is meant by 

institution? In this context, explain the distinction between custom and institution) 
৪। িবি�� �ক র স ম ি ক �িতশ ন্ি  িক িক? বয যয  কর। (What is the different types of social institution? Explain) 
৫। স ম ি ক পিরবতথ ন ম েনই িক স ম ি ক অ�গিত? বয যয  কর (Does social change mean social progress? Explain it) 
৬। স ম ি ক পিরবতথ ন সসেকথ  ম িাঝ তে বয যয  কর।  ই তে িক � ণে্ গয? (Explain the Marxian theory of social 

change. Is this theory tenable?) 
৭। সংগগনকেপ পিরব েরর উেউযে্ গয  বিিশয্ি  িক িক (What are the distinctive features of the family as organization) 
৮। পিরব েরর িবি�� �ক র্ি  বয যয  কর (Explain different types of family) 
৯। িপতৃি িসত পিরব র াযেক  রযিনক পিরব েরর িক� েব উ�ব  েঝে ? বয যয  কর (Elucidate how the patriarchal family 

is originated from the modern family) 
১০। ম তৃি িসত দ িপতৃি িসত পিরব েরর মেধয তয  ন ম ূক  ে  চন  কর( Compare the mother-right family with father-

right family) 



১১।  ধযিনক পিরব েরর সমসয ্ি  িক িক( What are the problems of modern family) 
১২। ‘ Demos’  বং ‘cratos’ িশ রযির অযথ িক িক ? �যম াক য ঝ গণত ি�ক ি সনবযব� র �চ ন  ঝ? গণত ি�ক 

সরক েরর মযযয �ক র্ি  িক িক?  ই �সেে �তয� গণত ি�ক ি সনবযব�  বয যয  কর। ( What are the meanings of 
‘Demos’ and ‘crator’? where first Democratic Government is practiced? What are the principal forms of Democratic 
Government? In this context, explain Democratic Government. 

১৩। উর রৈনিতক গণতে�র ম ূ  বিিশয্ি  বয যয  দ িবচ র কর । (Explain and examine the main features of liberal 
Democracy.) 

১৪। সম  ত ি�ক গণত� ক েক বে ? উর রৈনিতক দ সম  ত ি�ক গণতে�র মেধয প যথকয কর . (What is Social 
Democracy? Differentiate between Liberal Democracy and Socialism Democracy.) 

১৫। ইউেট িপঝ ন সম  ত� ব েত িক াব ব ঝ? ইউেট িপঝ ন সম  ত�ীেরর সমযথক াক াক? রযই ন সমযথেকর মতব র 
বয যয  কর ।(What is meant by Utopian Socialism? Who are the advocates of Utopian Socialism? Explain the views 
of any two advocates.) 

১৬। “ধমথিনরেপ�ত ” ব েত িক াব ব ঝ? তয িম িক মেন কর � রতবদথ ধমথিনরেপ� র �? ( What is meant by 
‘secularism’? Do you think that India is a secular state?) 

১৭। ধমথ িক সং িত িিি অযব  িবে�রক িিি?  ে  চন  কর। (Is religion a cohesive force or divisive force? Discuss.) 
১৮। “  ্ বয সম� ম নব সম ে র ইিত  স  ক া�ণী িে�র ইিত  স” – ম কথ েসর  ই উিিি বয যয  দ িবচ র কর। 

(“The history of all hitherto existing societies is the history of class struggle” – Explain and examine this statement of 
Marx.) 

 
 

 
6TH PAPER 

 
িশ দ ত র বকপ 

 
SHORT QUESTION 
 
 
১। অযথ িেশর া্ াক ন রযইি অযথ উেউয কর  বং উর  রণ র দ (State and give example of any two meanings of the 

word meaning) 
 
২।  মন িক য  ে  িক; ্  অযথপূণথ িক� িশ নঝ?( Are there things which are meaningful but not words) 
 
৩। িন�ি িযত ব কয্ি  অযথপূণথ িকন  িবচ র কর (Examine whether the following sentences are meaningful) 

i) বরেফর রঙ াগ   পী(Snow is pink)   ii)  7 সংযয ি নী  (Number 7 is blue) 
 
৪। �ি�ঝ  পিরণিত িযযথত  ব েত িক াব ব ঝ?  র  কি উর  রণ র দ ।(What is meant by process product ambiguity? 

Give one example of it) 
 
৫। িন�ি িযত ব কয্ি েত া্য েন উ�ৃিত িচি �েঝ  ন াসয েন উ�ৃিত িচি বস দ ( Insert question marks, where 

needed) 
i) াফেন�   েে   ন   র   মথ ন িশ (Fenestra is the German word of window) 
ii) অেথ  র(ইংর  ী) িশিেত প াচি অ�র  ে  (The word order has five letters) 
iii) ম নযদ  বং িচ� িী  � ণী  েরর অযথ  কই (Man means the same as rational animal) 
iv) সী  র �ট েসর ি র  িন ত  েঝি ে ন  কি সতয বচন(Caesar was killed by Brutus – is a true proposition) 
v) উর  রণস  িেশর মযযয অযথ দ াগযণ অেযথর মেধয প যথকয কর । (Distinguish between the primary and the 

secondary meaning of a word with example) 
vi) ‘উেিিয’ িশির রযি অযথ র দ দ বয যয  কর (State and explain two meanings of the word ‘Purpose’) 

 



৬। � কৃিতক িচেির রযি উর  রণ র দ (Give two examples of natural sign) 
 
৭। িন�ি িযত ব কয্ি েত অযথ িশি কী অেযথ � য্ি  েঝে  ( In what sense in the term ‘meaning’ applied in the 

following sentences) 
i)  ই  ীবেনর ‘অযথ’ কী?( What is the meaning of this life) 
ii)  িব রী  দঝ র ‘অযথ’ ন ি�ক  দঝ  (To be a materialist ‘means’ to be an atheist) 
iii) ম নযদ  বং িচ� িী  � ণী  েরর  কই ‘অযথ’ (Man ‘means’ the same as rational animal) 
iv) সী  র �ট েসর ি র  িন ত  েঝি ে ন  কি সতয বচন (Caesar was killed by Brutus –is a true proposition) 

 
৮। উর  রণ স  িেশর মযযয অযথ দ াগযণ অেযথর মেধয প যথকয কর (Distinguish between the primary and the 

secondary meaning of a word with example) 
 
৯। ‘উেিিয’ িশির রযি অযথ র দ দ বয যয  কর (State and explain two meanings of the word ‘purpose’) 
 
১০। � কৃিতক িচেির রযি উর  রণ র দ (Give two examples of natural sign) 
 
১১। িন�ি িযত ব কয্ি েত অযথ িশি কী অেযথ � য্ি  েঝে  (In what sense in the term ‘meaning’ applied in the 

following sentences) 
i)  ই  ীবেনর ‘অযথ’ কী (What is the ‘meaning’ of this life) 
ii)  িব রী  দঝ র ‘অযথ’ ন ি�ক  দঝ  (To be a materialist ‘means’ to be an atheist) 
iii) া্ িব  ক ের  ক য ণ স ধন কের ন  ত  াপি কর র ‘অযথ’ িক (what is the ‘meaning’ of a bill that bring no 

good to anyone) 
iv) ১০ াযেক প াচ িবেঝ গ কর র ‘অযথ’ ৫ (Subtraction of 5 from 10 ‘means’ 5) 

 
১২। ি িশক  পতন ক েক বে ( What is meant by linguistic accident) 
 
১৩। �ক র রশৃ � িযযথত  ব েত িক াব ব ঝ? উর  রণ র দ (What is meant by ‘Type token ambiguity’? Give example of 

it) 
 
১৪।  কি উর  রণ র দ া্য েন রযইি িশ  কই ব�েক িনেরথি কের, ্িরদ িশ রযির অযথ    র  (Give an example 

where two words refer the same things but have different meanings) 
 
১৫। িেশর িযযথকত  ব েত িক াব ব ঝ? উর  রণ স  বয যয  কর (What is meany by ambiguity of words? Explain with 

examples) 
 

সংব  
  
১। ‘ক ম’ পরির অ�তে  কি  �ণ সূচক  বং  কি স গ মী  বিিেশযর উেউয কর ।(State at least one defining and 

one accompanying characteristic of the term ‘Pen’) 
 
২।  ের পক সংব   বং �িতেবরন সংব র মেধয প যথকয কর (Distinguish between stipulative and reportive definition) 
 
৩।  মন িক য িশ  ে  িক ্ েরর �রিথক সংব    ি  অনয াক ন সংব  ারদঝ  ্ ঝ ন ?  ে  চন  কর ( Are there 

words that can be defined only Ostensively? Discuss) 
 
৪। �রিথনম ূক সংব  সবথ েপ�  ামযি ক সংব  াকন ত  বয যয  কর (Explain why ostensive definition is regarded as the 

most fundamental kind of definition) 
 



৫।  ের পক সংব  ব েত িক াব ব ঝ? উর  রণ স  বয যয  কর (What is meant be Stipulative definition? Explain with 
example) 

 
৬। সংব  িক সতয অযব  িমযয   েত প ের? (Can definition be true or false) 
 
৭। �েণ রক সংব  ক েক বে ?(What is persuasive definition? ) 
 
৮। ‘ িম’ িেশর িনেরথ েির িক  বিিশয?(What is the peculiarity about the reference of the word ‘I’?) 
 
৯।  মন রযি সংব র উর  রণ র দ ্ র  কি i) অিতবয ি� ার দ  েঝে   বং অনযিেত ii) অবয ি� ার দ  েঝে  (Give 

an example each of i) a definition that is too wide and ii) a definition that is too narrow 
) 

 
১০।  মন রযি িেশর উর  রণ র দ ্ েরর ব চয যথ  ক  ে দ  �ণ যথ    র  (Give an example of two words which have 

the same denotation but different designation) 
 
১১। ‘সংব ’ কয ির �চি ত অযথ িক (What is the standard sense of the word ‘definition’) 
 
১২। �িতেবরনম ূক সংব  ব েত িক াব ব ঝ (What is meant by reportive definition) 
 
১৩। িনে� ি সংব ্ি র ম ূয ঝণ কর (Evaluate the following definitions) 

i) িে�ূ     িতনি সম নব হর ি র  াবিশত সমত  া�ে (Triangle is a plane figure surrounded by three equal 
straight line) 

ii) বই     মন িক য ্ েত  ে  ক গ , ম  ট দ িক য   প েন  কয  (Book is the at which contains paper, 
cover and some printed materials) 
 

১৪।  �ণসূচক ধমথ দ স গ মী ধেমথর মেধয প যথকয িনকপণ কর (Distinguish between defining characteristics and 
accompanying characteristics) 

 
িশ েযথর অ�শত  

 
১। কযন  কি িশ যথ অ�শ  ঝ (When is the meaning of a word vague) 
 
২। অ�শত র া্ াক ন  কি ক রণ বয যয  কর (Explain any one cause of vagueness) 
 
৩। িনে� ি িশ্ি  াকন অ�শ? সযযী, ায  ,    ,  ে� (Why are the following words vague? – Happy, Game, Tall, 

Slow) 
 

�তযেঝর বকপ 
 
১। ‘মযকন   ি  ধ রন   েত প ের ন  – ি উেমর  ই সূে মনি�ে সসেকথ  �ে্  য; �তয সসেকথ  �ে্  য বে  মেন  ঝ 

ন ’-  ই উিিি বয যয  কর (Humes dictum – ‘If no impressions, then no ideas’ applies to images; it does not seet 
to apply to concepts’ – Explain this statement 

 
২। স   ত ধ রন  ব েত িক াব ব? (What is mean by innate idea) 
 
৩। ধ রন  সং� � অি�বত ব র বয যয  কর (Explain the theory of concept Eempericism) 
 
৪। �তযঝ দ �িতেিবর মেধয প যথকয িনকপণ কর (Distinguish between a concept and an image) 



 
 

ব কয যথ 
 
১। রযি ব েকযর উেউয কর ্ র   কট  বচনেক �ক ি কর । (Mention two sentences which express the same 

proposition) 
 
২। িনে� ি ব কয্ি  িক  কই বচন �ক ি কের?(Do the following sentences express the same proposition) 

i)  িম ম   প � কির (I like fish) 
ii)  িম ম   অপ � কির ন  (I do not dislike fish) 

 
৩। �ক র িব�ম ব েত িক াব ব ঝ (What is mean by category mistake) 
 
৪। ব কয দ বচেনর মেধয প যথকয কী (What is the difference between a sentence and a proposition) 
 

ব েনর বকপ দ উযস 
 
১। িন�ি িযত ব কয্ি েত ‘  ন ’ াক ন অেযথ বযব ত  েঝে  (In what sense the word ‘know’ has been used in the 

following sentences) 
i)  সীত  গ ইেত   েন( Sita can sing) 
ii)  তয িম িক ত েক   ন (Do you know him) 
iii) াস িনে র ব িি  গ য তয গ কর  াকন- ত  িক তয িম   ন ( Do you know why he left his home so 

suddenly) 
iv) ম নযেদর বযি� িক �কৃত সতয   নেত প ের (Can the human mind know the reality) 

 
২। াক ন বচনেক িক সব  অেযথ   ন  ্ ঝ? উর  রণ র দ (Are there propositions that can be known in the strong 

sense? Give example) 
 
৩। ব চিনক ব েনর িতথ ্ি  িক িক (What are the conditions of propositional knowledge) 
 
৪। বব  ক েক বে  (what is intuition) 
 
৫। িনে� ি াক ন াক ন ব কযেক সব  অেযথ   ন  ্ ঝ? উতেরর বপে� য্িি র দ (Which of the following proposition 

can be known in the strong sense? Give reason for your answer) 
i)  িম াপেট তী  বয য  অনয�ব করি  (I feel an acute pain in the stomach) 
ii)  ই ব র বনয   েব ন  (There will be no flood in this year) 

 
সতযত র বকপ দ ম নরন 

 
১। িন�ি িযত ব কয্ি র াক ন াক ন া�েে াকব ম ে অনয�েবর উপর িন�থ র কের ব   ্ ঝ া্, া্ িবদেঝ অনয�ব 

 েঝে  াস িবদঝ সং� � য্িিি সতয? য্িি স  ব  (In which of the following cases does the felling guarantee the 
truth of the statement? Justify your  answer) 
i)  ম র াব ধ  েে া্ ক   বিৃশ  েব (I feel that it is going to rain tomorrow) 
ii)  িম ি�র াব ধ করি  (I feel restless 

 
২। সংিিি সসকথ  ক েক বে ? (What is the relation of coherence) 
 
৩। সতয িেশর রযি অযথ িববতৃ কর (Mention two meaning of the term ‘true’) 



 
৪। সতযত  ক েক বে ?(What is truth) 
 

বচেনর  বেবিদকত   বং স� বযত  – অস� বযত   বং  বিবিদকত  দ পূবথতেিস� বচন 
  
 ১। িন�ি িযত য্িি্ি  া্যিিক� েব স�ব িকন  য্িিস  ব  (Are the following states of affairs logically possible? 

Justify your answer) 
i) অতীেত িফের ্ দঝ  (To go back to the past) 
ii)  িবি ে র পে� ইইর   ন র  ে ারদঝ  (For a cat to give birth to pups) 
iii) সমেঝর িপ ন িরেক চে  ্ দঝ  (It is logically possible to go back in time) 
iv) িশেক ারয  (to see the word) 

 
২। িনে� ি ব কয্ি  িক িবেবদক? া তয  উেউয কর (Are the following propositions analytic? Give reasons) 

i) সব ঘটন রই ক রণ  ে  (Every event must have a cause) 
ii) বহসংযযক া  েকর চ করী ন  য কে  ত র ফ   ঝ াবক র� (When a large number of people are out of 

work, unemployment results) 
iii) সব র    াসই স র  (All swans are white) 

 
৩। ব-িবের ধী ব কয িক অযথ ীন? (Are self-contradictory sentences meaningless? Discuss) 
 
৪।  মন াক ন পিরি�িত  েত প ের িক, ্  ব �েব অস�ব িক�, া্যিিক� েব স�ব?  কি উর  রণ র দ (Can there be 

any state of affair which is empirically impossible but logically possible? Justify your answer) 
 
৫। বচেনর স িবথকত  দ  বিিযকত  ব েত িক াব ব? (What is meant by universality and necessity of a proposition?) 
 
৬। স� বযত  দ অস� বযত র িবি�� �ক র্ি  বয যয  কর (Explain the different types of possibility and impossibility) 
 
৭। উর  রেণর স   ে্য পূবথতেিস� দ পরতেস ধয বচেনর মেধয প যথকয কর (Distinguish between apriori and aposteriori 

propositions with examples) 
 
 
 

B.A THIRD YEAR 
8TH PAPER 

ETHICS 
 

UNIT I 
১।  নিতকত র বীক থ্ সতয্ি  িক? বয যয  কর। (what are the postulates of Morality? Explain.) 
২। া�েট র নীিততেের সিবচ র বয যয  কর।  ই তে িক ্য ্য বে  মেন কর? (Explain Plato’s Moral Theory. Evaluate 

it.) 
৩। ি উম  নিতক উযকদথ ব েত িক বযিবেঝে ন? ি উম িক  নিতক উযকদথ  ক ব � িবক �মত র মেধয াক ন প যথকয 

কেরন? উতেরর বপে� য্িি র দ। (What does Hume mean by Moral Virtue? Does Hume make any distinction 
between moral virtues and natural abilities? Justify your answer.) 

৪। অয িরআট েক অনযসরণ কের বয যয  কর – i)   নিতক সা ্ণ  কি �বণত  । ii)   নিতক সা ্ণ  কি সমযক(Mean) 
        Elucidate after Aristotle the following – i) Moral virtue is a disposition. Ii) Moral virtue is a mean. 

 
UNIT II 

 ১। বযব  িরক নীিতিবরয  ব েত িক াব ব? বযব  িরক নীিতিবরয র বকপ দ পিরিধ সংে�েপ  ে  চন  কর। (What do 
you mean by Practical Ethics? Explain briefly the nature and scope of Practical Ethics.) 



২। নর তয  িক াক ন� েব অনযেম রনে্ গয  েত প ের? বযব  িরক নীিতিবরয র  ে  েক িবদঝি প থ্ ে  চন  কর। (Is killing 
of human-being permissible? Discuss in the context of practical ethics.) 

৩। i) অ-ম নযদ � ণীেক িক বযিিকেপ গণয কর  ্ ঝ? উতেরর সমযথেন য্িি র দ।  
     ii)-  �সেে বযব  িরক নীিতিবরয ঝ � ণী তয েক িক� েব ারয   ঝ, প থ্ ে  চন  কর। 

i) Can a non-human animal be treated as a person? 
ii) Discuss the ethical aspect of animal killing in this context. 

৪। i) ‘Euthansia’  ব  ককণ  তয  ব েত িক াব ব? 
ii) কণ  তয র মযযয �ক র্ি   ে  চন  কর। 
i) What is ‘Euthanasia’? 
ii) Explain the main types of Euthanasia? 

৫। কণ  তয র সপে� দ িবপে� য্িি্ি  ম ূয ঝণস  বয যয  কর।(Explain and examine the arguments for and against 
Euthanasia?) 

৬। ঐিেক কণ  তয র িবে�  পিত্ি  উেউয কর।  পিত্ি  িক � ণে্ গয? ( What are the objections against 
voluntary euthanasia? Are they acceptable?) 

৭। সি�ঝ দ িনি�ঝ কণ  তয র মেধয প যথকয িনকপণ কর।  র মেধয াক নি � ণে্ গয বে  মেন  ঝ? উতেরর সপে� 
য্িি র দ। (Make a distinction between active and passive euthanasia. Which of them do you consider as 

acceptable? Justify your answer.) 
৮।  া তয র  কি � ণে্ গয সংব  র দ।  র িবে� য্িি্ি  িক?  ই �সেে  া তয র ান িতকত  িবদেঝ মত্ি  

সংে�েপ  ে  চন  কর।  
৯।  া তয র িবি�� �ক র্ি   ে  চন  কর।  া তয  �সেে াক ন � ণে্ গয মতব র  ে  িক? (Explain the 

different types of suicide. Is there any acceptable view on suicide?) 
১০। চরম সে ত  দ চরম র িরেকযর মেধয কী� েব প যথকয কর  ্ ঝ? ্ র  ররূবতা, ত েরর তয  ন ঝ িক ্ র   ম েরর 

িনকটবতা – ত েরর �িত  ম েরর িবেিদ  নিতক র ঝব�ত   ে ?  ে  চন  কর। (Distinguish between absolute 
affluence  and absolute poverty. Is there any special moral obligation to help those who are close to us than those 
who are far? Discuss.) 

১১। রযি�থ � �সেে � চয থ্ দ  নিতকত র �ূিমক   ে  চন  কর। (Explain the role of affluence and morality in the context 
of famine.) 

১২। রিরকেরর স   ্য �সেে উ�ঝনপপীেরর য্িি্ি  অধয পক িপট র িসে র কী� েব বয যয  কেরে ন?  র িবে� 
 পিত্ি  িক?  ্ি  িক য্িি য্ি বে  মেন  ঝ? (Explain the basic arguments of the developmentalists as put 
forward by Prof. Peter Singer. What are the objections against it? Are they justified?) 

UNIT III 
 
১।   িতগত  বদময ক েক বে ?   িতগত  বদেমযর িবে� িপট র িসে েরর য্িি্ি   ে  চন  কর। (What is meant by 

Racial Discrimination? Discuss the arguments of Peter Singer against racial discrimination.) 
২। ম নব িধক র ব েত িক াব ব? ম নব িধক েরর ম ূ  বিিশয্ি  িক িক?  ই অিধক র িক অ থ ন কর  ্ ঝ বে  তয িম 

মেন কর? (What is meant by Human Rights? What are the distinctive features of Human Rights? Are Human Rights 
acquired?) 

৩। ি ে- বদময ব েত িক াব ব? ি ে- বদময সসেকথ  উর রপপী দ র�ণিী  মতব র  ে  চন  কর। (What is Gender-
discrimination? Discuss the conservative and liberal view in this context.) 

৪। ি ে- বদময ব েত িক াব ব? সম ে  ন রী দ পযেদর অব� েনর াক ন � সিেক া�র রেঝে  িক?  ই �সেে অধয পক 
িপট র িসে র- র�ণিী েরর মতব েরর সম ে  চন  কী� েব কেরে ন বয যয  কর। (What is Gender inequality? Do you 
think there is any difference between men and women in regarding their social position. Dispuss Prof. Peter Singer’s 
criticism against the conservative view in this context.) 

৫। ‘�্ত নীিতিবরয ’ ব  ‘Care Ethics’  ব েত িক াব ব? ম ূয ঝণস  বয যয  কর। (What is ‘Care Ethics’. Explain.) 
 

UNIT IV 
 
১। পিরেবিম ূক  নিতকত র ম ূ  ে  চয িবদঝব� সসেকথ   ে  চন  কর। ( Give a brief exposition of the main concern of 

Environmental Ethics.) 



২। ব �েকি�ক নীিতিবরয  ক েক বে ? গ�ীর দ অগ�ীর ব �সং� েনর মেধয প যথকয ারয দ। (What is ecologycentric 
ethics? Make a distinction between shallow and deep ecology.) 

৩। ব �সং� ন ব েত িক াব ব ঝ? গ�ীর ব �সং� নম ূক  নিতকত র ম ূ সযে্ি  িক ? (What is meant by the term 
‘Ecology’? what are the principles ofr deep ecological ethics?) 

৪। ন-ৃাকি�ক দ অ-নেৃকি�ক  নিতকত র মেধয প যথকয ারয দ। বযব  িরক নীিতিবরয র  ে  চয িবদঝব� াক নি  দঝ  
উিচয বে  মেন কর? (Distinguish Anthropocentric ethics from non-anthropocentric ethics. Which of these, in your 
view, should be the subject-matter of practical ethics.) 

৫। পিরেবিম ূক নীিতিবরয  অনযসরণ কের ব িত-স �ীঝ  নিতক মতব র  বং ব িত-সযর�  স �ীঝ  নিতক মতব র বয যয  
কর। (Explain Kinship Ethics and Management Ethics in the light of Practical Ethics.) 

৬। ব �সং� ন ব েত িক াব ব?   �সেে পিরেবি সং� � াবয� দ   নমত বয যয  কর। (What is ecology? Explain 
Bouddha and Jaina view in this context.) 

৭। পিরেবিম ূক নীিতিবরয  অনযসরণ কের ব িত-স �ীঝ  নিতক মতব র বয যয  কর। ি দ াপ প- র  নিতক মতব র িক 
 র অ��ূথ ি কর  ্ ঝ? (Analyse the concept of Kinship Ethics. Can Leopold’s ethics be treated as Kinship Ethics? 
Discuss.) 

 
SHORT QUESTIONS 
 
১। ‘ নিতক সা ্ণ’  কি �বণত ’ – অয িরআট েক অনযসরণ কের উিিি বয যয  কর। (‘Moral Virtue is a disposition’ – 

Explain following Aristotle). 
২। ি উম  নিতক সা ্ণ ব েত িক বযিবেঝে ন? (What does Hume mean by moral virtue?) 
৩।  তয  দ  া তয র মেধয িক প যথকয? (What is the difference between killing and suicide?) 
৪। ম নব িধক র ব েত িক াব ব ঝ? (What is Human Rights?) 
৫। ন রীব রীর  িক� েব ‘sex’  বং ‘gender’   র মেধয প যথকয কেরন? (How does the Feminists differentiates between 

‘sex’ and ‘gender’?) 
৬। ঐিেক কণ  তয র সপে� য্িি র দ। (Provide arguments in the favour of voluntary euthanasia. 
৭। চরম র িরকয দ চরম � চয ে থ্র মেধয প যথকয কী� েব কর  ্ ঝ? (How do distinguish absolute poverty from absolute 

affluence?) 
৮। টক  া য �্ত নীিতিবরয  (Write a short note on Care Ethics) 
৯। ‘� েণর �িত �� ’-র ধ রণ ি বযি কর। (Explain the concept of ‘Reverence for life’) 
১০। উপে্ গব র অনযস ের � ণী তয  িক নীিতসেত? (Is animal-killing justified by utilitariamism view.) 
১১। সেচশ দ িনে�শ কণ  তয র মেধয প যথকয ারয দ। (Distinguish active euthanasia from passive euthanasia.) 
 
 

SECOND PAPER 
 
১। সংি�� �ে�র উতর র দ 

i) সংেবরন দ �তযে�র মেধয প যথকয িনেরথি কর। 
ii) ক েতথ  ীঝ ার  দ মেনর  িতব েরর ম ূ বিবয  ে  চন  কর। 
iii)  সংব ন ক েক বে ? 
iv) পরী�ণপ�িতেত বযব ত িনঝি�ত র  দ পরী�ণম ূক রে র প যথকয কী? 
v) সংেবরেনর া�েেক সংগিত করেত সযরৃৃ ক রী উপ র ন্ি  কী� েব স  ঝত  কের? 
vi) াচতন র  বিিশয্ি  কী কী? 
vii) ব�কৃিত ক েক বে ? 
viii) স েপ� �িতবতথ  কী� েব সর  �িতবেতথ র াযেক ি��? 
ix) পরী�ণ প�িতেত বযব ত িনরেপ� দ স েপ� া�েরযর প যথকয কী? 
x) সংেবরেনর া�েেক সংগিত করেত সযরৃৃ ক রী উপ র ন্ি  কী� েব স  ঝত  কের। 
xi) সংেবরেনর � নীঝ  বিিশয ক েক বে ? 
xii) বযি�র উপ র ন ব েত িক াব ব ঝ? 



xiii) স েপ� �িতবতথ  ি�ঝ  ক েক বে ? 
xiv) ি�ন রেক অনযসরণ কের ি ি� দ নঞযথক সযরৃৃ ক রেকর প যথকয ারয দ। 
xv) মেনর িনবথ  ন�র ব েত িক াব ব ঝ? 
xvi) ব� িবদেঝ �েঝেের বয যয র া�ি�েত ইে পূরেণর তেি  ে  চন  কর। 
xvii) �ৃিতর উপ র ন্ি  িক িক? 
xviii) মেন ৈবব িনক রিৃশ�িে ব েত িক াব ব ঝ? 
xix) বঝ� বযিিেরর বয�যয পিরম েপর প�িতি িক? 
xx) িব� র ব  বয ি�  বং � নীঝ  বিিশয িক সক  �ক র সংেবরেন য েক? 
xxi) সি�ঝ অনযবতথ েনর া�েে ধন াক িিির ঝক উিীপক দ  ণ াক িিির ঝক উিীপেকর �ূিমক ি িক? 
xxii) সংেবরেনর ধমথ্ ি  িক িক?  ে  চন  কর। 
xxiii) যনথে ইেকর িি�ণসূে্ি   ে  চন  কর। 
xxiv) িনবথ  ন মেনর অি�ে�র সপে� রযি য্িি র দ। 
xxv) বয�যয কী� েব িনণথঝ কর   ঝ। 

 
ENGLISH VERSION 

1. What is the difference between the control group and the experimental group as used in the experimental 
method? 

2. What is the difference between the independent variable and independent variable as used in experimental 
method? 

3. What do you mean by psychological point of view? 
4. Distinguish between sensation and perception. 
5. How do the reinforcing factors help in the experimental method? 
6. What is the local sign or characters of a sensation? 
7. Do extensity and local character belong to all kinds of sensation? 
8. What are the attributes of sensation? Discuss. 
9. How is I.Q. calculated? 
10. What is the method of testing adult-intelligence? 
11. What is meant by ‘G’ factor of intelligence? 
12. Discuss Thorndike’s Law of learning? 
13. Distinguish between a punisher and a negative reinforce, following Skinner? 
14. What is conditioned reflex? 
15. How does a conditioned reflex differ from a simple reflex? 
16. What are the roles played by positive and negative reinforcers in operant conditioning? 
17. What is meant by the unconscious level of mind? 
18. Explain two arguments in favour of the existence of the unconscious mental states. 
19. Discuss the theory of Wish-fulfilment in the context of Freud’s explanation of dreams. 
20. What is dream-work? 
21. What is pre conscious? 
22. Explain the characteristics of consciousness? 
23. Discuss the main tenets of the Cartesian mind-body dualistic theory? 

 
 

�যম � গ 
ইউিনট-১ 

 
১। অ�রথিথন কী? অ�রথ ে�থর িতনি �র  ে  চন  কর। মেন িবরয ঝ অ�রথিথন কী িন�থ রে্ গয প�িতকেপ � ণীঝ  েত প ের? 

াত ম র উতেরর সপে� য্িি র দ।(What is Introspection? Discuss the three stages of Introspection. Can it be 
regarded as a dependable method of psychology? Give reasons for your answer) 



২। পরী�ণ প�িতর িববরণ র দ। িবব নসসত মেন িবরয র াযেক শধয পরী�ণ প�িত ্েযশ বে  িক াত ম র মেন  ঝ? 
 ে  চন  কর।(Give an account of the experimental method. Do you think that the experimental method alone 
would be sufficient for scientific psychology? Discuss.) 

৩। অ�রথিথন ক েক বে ?  ই প�িত স ে�  চরণব রীর  কী কী িবেিদ  পিত তয ে ে ন?  ই প�িত সসূণথকেপ পিরতয গ 
কর র স ে� তয িম িক  চরণব রীেরর সেে  কমত? য্িিস  উতর র দ। (What is Introspection?  What specific 
objections have been raised against this method by the behaviourists? Do you agree with the behaviourists that this 
method should be totally discarded? Give reasons for your answers.) 

৪। মেন িবরয ঝ ব�গত দ পরী�ণ প�িত বযব  েরর ফে  উ�যত অসযিবধ ্ি র পূণথ ে  ে  চন  কর। মেন িবরয  িক 
অ�রথিথন প�িতেক সসূণথকেপ ব থ ন করেত প ের?  ে  চন  কর। (Bring out fully the difficulties in using objective 
and experimental method in Psychology. Can Psychology completely do away with introspection. Discuss.) 

৫। অ�রথিথন প�িত ক েক বে ?  ই প�িতর ্ণ্ি  কী কী? মেন িবরয ঝ অ�রথিথন প�িতর িবে� কী কী  পিত 
উ্ পন কর   েঝে ?( What is the method of introspection? What are its merits? What are the objections that have 
been brought against the method of introspections in Psychology?) 

৬। মেন িবরয ঝ িবদঝগত প�িত িক?  ই প�িতর ার দ ্ণ িক িক? াকব ম ে  ই প�িত িক প থ্ �?(What is objective 
method? What are its its merits and demerits? Is this method adequate?) 

৭। �তয�ণ ক েক বে ? �তয�েণর মেধয কী কী �ি�ঝ  অ��ূথ ি ত  বয যয  কর। সংেবরন দ �তয�েণর মেধয প যথকয 
িনেরথি কর।(What is perception? Explain the processes involved in perception? Distinguish between sensation and 
perception.) 

৮। �তয� সসেকথ  াগআ � মতব র বয যয  কর।  ই �সেে সংেবরেনর া�ে সংগগেনর  নয া্ া্ উপ র ন্ি  র ঝী 
স্ি  সসেকথ   ে  চন  কর। (Explain the Gestalt theory of perception. Discuss in this connection the factors 
responsible for the organization of sense field.) 

৯। সংেবরেনর া�ে-সংগগেনর অযথ কী?  ই �সেে াগআ ে�র �তয� সসকাঝ মতব র বয যয  কর। সংেবরেনর া�ে 
সংগগেনর �বণত  িক  েগত ন  অি�বত   ত? াত ম র উতেরর বপে� য্িি র দ। (What is meant by organization 
of sense field? Explain in this context the Gestalt theory of Perception. Is this tendency to organize the sense-field 
innate or learnt from experience? Give reasons for your answer.) 

১০। ি�ন র- র সি�ঝ অনযবতথ নতে বয যয  কর। সি�ঝ অনযবতথ েনর া�েে িিির ঝক উিীপেকর �ূিমক   ে  চন  কর। 
(Explain Skinner’s theory of operant conditioning. Discuss in this connection the role played by reinforcers.) 

১১। ি�ন র- র সি�ঝ অনযবতথ ন তে বয যয  কর। পয প  �ীঝ � চীন অনযবতথ ন দ সি�ঝ অনযবতথ েনর মেধয প যথকয ারয দ। 
( Explain Skinner’s theory of operant conditioning. Distinguish between Pavlov’s classical conditioning and operant 
conditioning.) 

১২। অ�রৃথ িশর ম ধযেম িি�েণর তেি বয যয  কর।  ই মতব রি িক �েচশ  দ �য   সংেি ধন মতব েরর উ�ত দ সংেি িধত 
কপ?  ে  চন  কর। (Explain the theory of learning by insight. Can this theory be looked upon as an inaprovement 
on the trial and error theory of learning? Discuss.) 

১৩। িি�ণ সং� � াগআ � মতব েরর সিব� র  ে  চন  কর। (Discuss in detail the Gestalt theory of learning) 
১৪। িি�ণ সসেকথ  পয � ে�র স েপ� �িতবতথ  ি�ঝ  মতব রি বয যয   িবচ র কর। (Explain and examine Pavlov’s theory 

of conditioned response.) 
১৫। িি�ণ সসেকথ  াচশ  দ �য   সংেি ধন মতব র বয যয  দ িবচ র কর।(Explain and examine the trial and error theory 

of learning) 
১৬। �েঝেের ব�তে বয যয  কর।  ই �সেে ব�কৃিত্ি   ে  চন  কর। (Explain Freud’s theory of dream. Discuss the 

dream mechanisms in this context.) 
১৭। াচতন র িবি�� �র্ি  িক িক?  ই �সেে িনব ন �েরর অি�� সসেকথ  �ম ণ্ি   ে  চন  কর। (What are the 

different levels of consciousness? Discuss in this context the proofs for the existence of the unconscious.) 
১৮। মন দ াচতন  কী সমবয পক? য্িিস  উতর র দ। �েঝে �রত িনবথ  েনর অি�ে�র সপে� �ম ণ্ি  বয যয  কর। (Is 

mind co-extensive with consciousness. Give reasons for your answer. What are the proofs given by Freud for 
existence of the unconscious.) 

১৯। ‘বে�  ম েরর অবরিমত ইে   �কেপ �ক িিত  ঝ’ – বিবযি �েঝেের ব�তেের  ে  েক বয যয  কর ।  ই �সেে 
ব�ি�ঝ  স ে� �েঝেের মত বয যয  কর। (“Dreams are disguised expressions of repressed wishes”- Explain this 
statement in the light of Freud’s theory of dreams. Discuss in this connection the mechanism of dreams as given by 
Freud.) 



২০। �েঝেের মেত ব�  ম েরর ঘযেমর  ি�� বক। ত ই ্ির  ঝ তেব  মর  উযক�  নক ব� ারিয াকন? �েঝেের 
অনযসরেণ  ে  চন  কর। (If dreams are guardians of sleep as advocated by Freud, why then do we have anxiety 
dreams? Discuss after Freud.) 

২১। ম নিসক অব�  মি�ে�র কতক্ি  া�যত অব� র সেে অি��-  ই মতব রি িবচ রপূবথক  ে  চন  কর। (Critically 
explain the view that ‘mental states are identical with certain physical states of the brain’.) 

২২। বযি� সসেকথ  িবােন-িসােম  অ�ী�  বণথন  কর।  ই অ�ী� র অসযিবধ  কী? ট রম ন দ ামির  িক� েব  ই অ�ী� র 
উ�িত স ধন কেরন? (Describe the Binet-Simon Test Intelligence. What are its disadvantages? How does Terman-
Merill improve upon this scale?) 

২৩। ক িঝক বঝস দ ম নিসক বঝেসর মেধয প যথকয বয যয  কর। বযি�র পিরম প সসেকথ  িবেন-িসেম ার িবচ রস   ে  চন  
কর।(Explain the distinction between chronological age and mental age? Discuss critically the Binot-Simon test of 
intelligence.) 

২৪। ার - মেনর সসকথ  িবদেঝ ি�ঝ -�িতি�ঝ ব েরর সিবচ র বয যয  কর। (Give a critical estimate of interactionism as a 
theory of mind-body relation.) 

২৫। সম �র  ব র িক ার  দ মেনর সসকথ ি সে� দ নক� েব বয যয  করেত প ের? উতেরর সপে� য্িি র দ। (Can 
parallelism satisfactorily explain the relation between mind and body? Give reasons for your answer.) 
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UNIT I 

 সংি�� �� 
১। সক ম দ িন� ম কেমথর মেধয প যথকয কর । 
২। স ধ রণ ধমথ ব েত িক াব ব ঝ? সংে�েপ  ে  চন  কর। 
৩। ি�ত �েবর  �ণ িক? 
৪। বধমথ দ পরধেমথর মেধয প যথকয িনকপণ কর। 
৫। পযদ যথ কী? সংে�েপ বয যয  কর। 
৬। ‘াবরসসত  ত’- র ধ রণ ি পিররয ট কর। 
৭। ‘ ণ’- র ধ রণ ি কী? 
৮। গীত ঝ কিযত বধমথ ব েত িক াব ব? 
৯। পযদ যথ িক? াক ক  পযদ যথেক বতেম ূযব ন ব   উিচত  বং াকন? 
১০। �গবা গীত  অনযসরেণ বয যয  কর – ‘কেমথই াত ম র অিধক র, ফে  নঝ।’ 
১১।   ন নীিতি � অব  েন অনয ত দ ম   ত-র প যথকয িনণথঝ কর। 
১২। অন র� দ  র� কেমথর মেধয প যথকয িনকপণ কর। 
১৩। পযদ যথ্ ি  সংে�েপ  ে  চন  কর। 
১৪। ‘ �িব  র� বন ’ কয ির অযথ িক? 
১৫। ‘অি ংস ’ কয ির ত যপ থ্ কী?   নমত অনযসরেণ  ে  চন  কর। 
১৬। বণথ �ম ধমথ স ে� সংে�েপ  ে  চন  কর। 
১৭। িবেিদ ধমথ কী? 
১৮। িবিধব কয কী? 
১৯। িনেদধ ব েত কী াব ব ঝ? 
২০। িেরত িক?  ে  চন  কর। 
২১। গীত েক অনযসরণ কের কমথ, সকমথ দ িবকেমথর মেধয প যথকয ারয দ। 
 

ENGLISH VERSION 
1. Distinguish between  ‘ Sak𝑎𝑎�ma Karma and Nishk𝑎𝑎�ma Karma. 
2. What is meant by S𝑎𝑎�dh𝑎𝑎�rana dharma. Discuss briefly. 



3. What are the characteristic of Sthitaprajna. 
4. What is the difference between Svadharma and Paradharma? 
5. What is purus𝑎𝑎�rtha? Discuss briefly. 
6. Explain the Vedic Concept of 𝑅𝑅ta. 
7. What exactly do you understand by Rna 
8. What do you mean by Svadharma as mentioned in the Git𝑎𝑎� ? 
9. What is purus𝑎𝑎�rtha? Which one of them should be accepted as intrinsically valuable and why? 
10. Explain after Bhagavad G𝑖𝑖t̅𝑎𝑎� - “you have the right over the actions, not the fruits thereof”. 
11. Distinguish between the anuvratas and Mah𝑎𝑎�vratas following the Jaina ethics. 
12. Distinguish between an𝑎𝑎�rbdha Karma and 𝑎𝑎�rabdha Karma. 
13. Explain, in brief, the different kind of Purus𝑎𝑎�rtha. 
14. What is the meaning of the idea of ‘Brahma-bih𝑎𝑎�rbh𝑎𝑎�van𝑎𝑎� ? 
15. What is the significance of the notion of ‘Athims𝑎𝑎�? Explain after Jaina ethics. 
16. What is meant by varnasrama dharma? Discuss briefly. 
17. What is meant by Visesa dharma? 
18. What is meant by Vidhivakya? 
19. What is Nisedha? Discuss briefly. 
20. What is Triratna? 
21. Distinguish among Karma, akarma and Vikarma following the Git𝑎𝑎�. 

 
 
১৬ ন�েরর �� 
 
১। পূবথবীকৃিত ব েত িক াব ব ঝ? � রতীঝ নীিতি ে�র মযযয পূবথবীকৃিত্ি  উেউযপযবথক বয যয  কর। 
২। সক ম কমথ দ িন� ম কেমথর মেধয প যথকয কর। িন� ম কমথ সক ম কমথ অেপ�  উ�তম েনর াকন? 
৩। িন� ম কেমথর ধ রণ ি বয যয  কর  বং াম �� ি�র া�েে  র �েঝ  নীঝত  ারয দ।  
৪। পযদ যথ্ ি র ধ রন   বং ত েরর প র�িরক স �  ে  চন  কর । 
৫। পরমপযদ যথ াম � িবদেঝ সিব� র  ে  চন  কর । 
৬। কমথব র  বং  র িবি�� �ক র বয যয  কর । 
৭। গীত  অনযসরেণ কমথে্ েগর  রিথ বয যয  কর। 
৮। ধেমথর অযথ িক? স ধ রণ ধমথ দ িবেিদ ধেমথর ধ রন  রযি বয যয  কর। 
৯। ি�ত �ব বযিির  �ণ্ি  কী কী? –  ে  চন  কর। 
১০। �তযঝ িতনি সংে�েপ বয যয  কর – স ম নয ধমথ, িবেিদ ধমথ  বং স ধ রণ ধমথ। 
১১। ‘ ত’- র ধ রণ ি পিররয ট কের । ‘ ণ’- র ধ রণ ি কী?   �সেে প�ম  ্েবর সিব� র  ে  চন  কর। 
১২। িবিধব কয কী? িনেদধ ব েত কী াব ব ঝ? িবিধ দ িনেদধেক াক� কের �� কর দ ইম িরে র মেধয মতপ যথকয 

াক য ঝ?  ে  চন  কর । 
১৩। স ধ রণ ধমথ ক েক বে ? স ধ রণ ধমথ দ বণথ �ম ধেমথর মেধয িবের েধর স� বন   ে  িক?  ে  চন  কর। 
১৪। িবেিদ ধমথ ব েত কী াব ব ঝ? িবেবদণপূবথক িবেিদ ধমথ  ে  চন  কর। স ধ রণ ধেমথর সেে িবেিদ ধেমথর প যথকয 

াক য ঝ? 
১৫। ‘িে- ণ’ দ ‘প�ম  ্ব’ স ে�  ে  চন  কর। 
১৬। প�িী  ব েত কী াব ব ঝ? াবয�ধেমথ প�িী  কী� েব বিণথত  েঝে ?  ে  চন  কর। 
১৭।   ন নীিতি ে�র অি ংস তেের সিব� র  ে  চন  কর । 
১৮। প�িীে র িবিা  িববরণ র দ।  �িব  র-� বন  ক েক বে ? 
১৯।   ন নীিতি ে� বীকৃত অনয ত দ ম   ত- র সিব� র পিরচঝ র দ। 
২০। প�িীে র িবিা  িববরণ র দ। বয�েরর �বিতথ ত প�িীে র  �য কী? 
২১। বয�েরব িনেরথ িিত ‘অশ িেক ম গথ’ উেউযপূবথক বয যয  কর। 
২২। াবয� নীিতরিথন চ রি  থ্সেতয িনি ত রেঝে  –  ে  চন  কর । 
 
 



 
 

 
 
 

 
 


