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The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words as for 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 উ র দাও:                                       

a) What is idealism? 
ভাববাদ কােক বেল? 

b) What is vagueness? 
অ তা কােক বেল? 

c) What is meant by meaningless sentence? 
অথহীন বাক  বলেত কী বাঝায়? 

d) What is meant by ‘definition’? 
'ল ণ' বলেত কী বাঝায়? 

e) What is meant by denotation of meaning? 
শে র বাচ াথ বলেত কী বাঝায়? 

f) What is sense-data after Russell? 

ইি য়-উপা  (sense-data) বলেত রােসল িক বুিঝেয়েছন? 
g) Do you think the meaning of a sentence is determined by its component words? Give an 

example. 

তুিম িক মেন কর কান বােক র অথ তার শ  সমি  ারা িনধািরত হয়? উদাহরণ দাও।  
h) What is common sense, according to Moore? 

মূ েরর মেত লৗিকক ান িক? 
 

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

a) Discuss the pragmatic theory of truth. 
সত তা িবষয়ক েয়াগবােদর িববরণ দাও। 

b) Explain with the help of an example Russell’s account of ‘knowledge by acquaintance.’  
রােসেলর 'পিরিচিত অেথ ান' উদাহরণ সহ ব াখ া কর। 

c) Bring out, following Sartre, the dialectics between nothingness and being. 

সা েক অনুসরণ কের শূন তা ও স ার মেধ  াি কতার িবষয়িট পির ু ট কর। 



d) What is salient feature of Moore’s philosophical position?  
মূ েরর দাশিনক দৃি ভি র ধান বিশ  িক? 

e) Explain the statement – “Truth is correspondence with fact”? 
“সত তা হল ব াপােরর অনু পতা”- বাক িট ব াখ া কর। 

f) Explain any two criteria for sentence with the help of examples. 

বাক াথ িনণেয়র যেকােনা দুিট মানদ  উদাহরণসহ ব াখ া কর। 
3. Answer any one of the following questions:                                                            10x1=10 

িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:  
 

a) What is knowledge by description, according to Russell? Discuss with the help of examples. 

রােসেলর মেত বণনার মাধ েম ান বলেত কী বাঝায়? উদাহরণ সহেযােগ আেলাচনা কর। 
b) Give a brief account of Moore’s philosophy of common sense. 

মূ েরর সাধারণ ােনর দশেনর একিট সংি  িববরণ দাও। 
c) Explain Jean Paul Sartre’s notion of freedom? 

জা ঁপল সাে র াধীনতার ধারণািট ব াখ া কর। 
 

.............................. 


