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SYLLABUS OF SEMESTER—2 (GENERAL)
PHIG—CC2 WESTERN EPISTEMOLOGY AND METAPHYSICS

A. Different senses of ‘know’. Conditions of Propositional knowledge, origin of concepts.
Concept of Rationalism—Views of Descartes and Leibniz, Berkeley and Hume.
B. Theories of the origin of knowledge—Rationalism, Empiricism, Kant’s Critical Theory.
C. Causality: Entailment Theory, Regularity Theory.

MODEL QUESTIONS
SEMESTER—2 (GENERAL)

1. নিম্নোক্ত প্রশ্নগুনির সংনিপ্ত উত্তর দোও:- (প্রনিটি প্রম্শ্নর মোি ১ িম্বর)
Answer the following questions in short. ( each question contain 1 mark).
১। নিম্নোক্ত ক্ষিম্ে ‘জোিো’ শব্দটি ক্ষ োন্ অম্থে ব্যব্হৃি হম্েম্ে ( In what sense the word ‘know’ has
been used in the following cases?)
( ) িু নম িোম্

ঘনিষ্ঠভোম্ব্ জোি

ী?(Do you know him intimately?)

(খ) আনম জোনি ক্ষে, পৃনথব্ী সূম্েেযর চোনরনদম্

ক্ষঘোম্র।(I know that the earth revolves round the

sun.)
২। নিম্নোক্ত নব্ব্ৃনিগুনির মম্যয ক্ষ োন্ গুনি সিয, ক্ষ োন্ গুনি নমথযো িো নির্েে

র। (Determine

the truth or falsity of the following statements.)
( ) েনদ আনম জোনি ক্ষে P, িোহম্ি P সিয। (If I know that P, then P is true.)
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(খ) আনম জোনি ক্ষে P সিয ন ন্তু আনম িো নব্শ্বোস

নর িো। ( I know that P is true, but I do not

believe that it is.)
৩। নিম্নোক্ত ব্ো যগুনির মম্যয ক্ষ োন্ গুনি নব্ম্েষ

এব্ং ক্ষ োন্ গুনি সংম্েষ ? (Which of the

following proposition are analytic and which synthetic?)
( ) সব্ মোিুষ স্বোথেপর। (All men are selfish.)
(খ) িোি ফু ি রক্তব্র্ে। (Scarlet flowers are red.)
(গ) সব্ রোজহংসী সোদো। (All goose are white.)
৪। নিম্নোক্ত ব্ো যগুনির মম্যয ক্ষ োন্ গুনি পূব্েিঃনসদ্ধ এব্ং ক্ষ োন্ গুনি পরিঃসোযয? (Which of the
following propositions are a-priori and which a-posteriori?)
( ) ঘোস হে সব্ুজ। (Grass is green.)
(খ) এই িোি ফু িটি এ টি ফু ি।(This red flower is a flower.)
(গ) আগুি দহি

ম্র। (Fire burns.)

৫। নিম্নোক্ত উনক্তগুনি ক্ষ োন্ দোশেনি

ব্ো দশেি সম্প্রদোম্ের? (Who or which scool made the

following statements?)
( ) অনিত্ব প্রিযিনিভে র। (Esse est percipi.)
(খ) ‘আনম নচন্তো

নর, অিএব্ আনম আনে’। (Cogito ergo sum.)

(গ) অব্শযম্ভব্ ব্ো যমোেই নব্ম্েষ । (Necessary proposition are all analytic.)
৬।

নিম্নোক্ত ব্ো যগুনি সিয িো নমথযো? (Are the following statements true or false?)

( ) সব্ ব্ুনদ্ধব্োদী মম্ি

ম্রি ক্ষে, সব্ জ্ঞোি আম্স ইনিেোিুভব্ ক্ষথম্ । (Every rationalist

thinks that all knowledge comes from sense-experience.)
(খ)

োন্ট পূব্েিঃনসদ্ধ সংম্েষ

ব্ো য আম্ে ব্ম্ি মোম্িি। (Kant admits that there are

synthetic a-priori judgment possible.)
(গ) সব্ ব্ুনদ্ধব্োদীম্দর মম্ি ব্ো য দুই প্র োর—পূব্েিঃনসদ্ধ নব্ম্েষ

এব্ং পরিঃসোযয সংম্েষ ।

(According to all rationalists, propositions are of two kinds—analytic a-priori and
synthetic a-posteriori,)
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৭। ‘Tabula Rasa’—এর অথে
৮। আব্নশয

শিে

োম্

ী?(What is the meaning of ‘Tabula Rasa’?)

ব্ম্ি? (What is the meaning of necessary condition?)

2. নিম্নোক্ত প্রশ্নগুনির সংনিপ্ত উত্তর দোও:- (প্রনিটি প্রম্শ্নর মোি ২ িম্বর)
Answer the following questions in short. ( each question contain 2 marks).

১। ‘জোিো’ শব্দটি

ী

ী অম্থে ব্যব্হৃি হম্ি পোম্র? (What is different uses of the word

‘know’?)

২। ‘জ্ঞোি’ ব্িম্ি
৩। নব্ম্েষ

ী ক্ষব্োঝোে? (What is meant by ‘Knowledge’?)

ও সংম্েষ

ব্োম্ যর মম্যয দুটি পোথে য ক্ষিখ। (Write two differences between

analytic synthetic Propositions.)
৪। দৃনিব্োদীম্দর মুখয িত্ত্বগুনি
৫।

োম্ন্টর মিব্োদম্

ী

ী? (What are the main tenets of Empiricism৷?)

‘নব্চোরব্োদ’ ব্ম্ি ক্ষ ি? (Why Kant’s theory is called ‘Critical

theory’?)
৬। পরিঃসোযয ব্ো য

োম্

ব্ম্ি? এ টি উদোহরর্ দোও। (What is a-posteriori statement?

Give one example.)
৭।

োরর্িোব্োদ

৮। ব্োচনি

োম্

ব্ম্ি? (What is causality?)

জ্ঞোম্ির শিে গুনি

ী

ী? (What is conditions of propositional knowledge?)

3. নিম্নোক্ত প্রশ্নগুনির উত্তর দোও:- (প্রনিটি প্রম্শ্নর মোি ৫ িম্বর)
Answer the following questions. ( each question contain 5 marks).
১। ‘জোিো’ শব্দটির নব্নভন্ন প্র োর অথে উদোহরর্সহ ব্যোখযো

র।(Elucidate with examples the

different senses of the word ‘know’.

২। সহজোি যোরর্ো

োম্

ব্ম্ি? ি

ীরূম্প সহজোি যোরর্ো খন্ডি

innate ideas? How does Locke refute the theory of innate ideas?)

ম্রি? (What is meant by
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৩। চরমপন্থী ও িরমপন্থী ব্ুনদ্ধব্োম্দর পোথে য ব্যোখযো

র। (Discuss the differences between

extreme and moderate forms of Rationalism.)
৪।

োেে োরর্ নব্ষম্ে সিি সংম্েোগিত্ত্ব সংম্িম্প ব্যোখযো

র। (Explain, in brief the theory of

constant conjunction regarding causality.)
৫। জ্ঞোম্ির উৎপনত্ত নব্ষম্ে ব্ুনদ্ধব্োম্দর মূিিত্ত্বগুনি সংম্িম্প ব্যোখযো

র। (discuss the chief tenets

of Rationalism as a theory of the origin of knowledge.)
৬। ক্ষদ োম্িে র মম্ি যোরর্ো

িপ্র োর? উদোহরর্সহ আম্িোচিো

র। (How many kinds of ideas

are admitted by Descartes? Discuss with example.)
৭।

োেে- োরর্ সম্পম্ ে প্রসনক্তিত্ত্বটি সংম্িম্প ব্যোখযো

র। (Explain the Entailment theory of

causality.)
৮। জ্ঞোম্ির উৎপনত্ত নব্ষম্ে ক্ষদ োম্িে র ব্ুনদ্ধব্োদ ব্যোখযো

র। (Elucidate Descartes’ theory of

Rationalism as a theory of the origin of knowledge.)

SYLLABUS OF SEMESTER—4 (GENERAL)
PHIG—CC4 PHILOSOPHY OF MIND

A. Sensation: What is sensation? Attributes of sensation. Perception: what is perception?
Relation between sensation and perception. Gestalt theory of perception, illusion and
hallucination.
B. Consciousness: Conscious, Subconscious, Unconscious, Evidence for the existence
of the Unconscious. Freud’s theory of dream.

MODEL QUESTIONS
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SEMESTER—4 (GENERAL)

1 নিম্নোক্ত প্রশ্নগুনির সংনিপ্ত উত্তর দোও:- (প্রনিটি প্রম্শ্নর মোি ১ িম্বর)
Answer the following questions in short. ( each question contain 1 mark).

১। সংবেদবের কারণ কী? (What is the cause of sensation?)

২। সংবেদবের যে যকাে একটি ধর্ উবেখ
ম
কর। (Mention any one attribute of sensation.)

৩। ‘যেস্টাল্ট’ শব্দটির অর্ কী?
ম
(What is the meaning of the word ‘Gestalt’?)

৪। যেতোর যে যকাে একটি বেশশষ্ট্য যেখ। (Write any one characteristic of consciousness.)

৫। শের্জ্ম াে র্বের অস্তিবের স্বপবে যে যকাে একটি প্রর্াে যেখ। (Write any one proof for the
existence of unconscious mind.)

৬। ভ্রান্ত প্রতযবের যে যকাে একটি কারণ যেখ। (Write any one cause of Illusion.)

৭। ফ্রবেডবক অেুসরণ কবর স্বপ্নকৃশতর যে যকাে একটি যকৌশে যেখ। (Write any one process of
dream-work according to Freud.)

৮। প্রতযে সম্পবকম একজে যেস্টাল্টোদীর োর্ যেখ। (Write any one name of Gestalt theorist.)
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2. নিম্নোক্ত প্রশ্নগুনির সংনিপ্ত উত্তর দোও:- (প্রনিটি প্রম্শ্নর মোি ২ িম্বর)
Answer the following questions in short. (Each question contains 2 marks).

১। সংবেদন কাবক েবে? (What is sensation?)
২। প্রত্যক্ষ কবক েবে? ( What is perception?)
৩। মবনর কটি স্তর? স্তরগুলের উবেখ কর। ( How many stages of mind? Mention different
stages of mind.)
৪। মবনর অেবেত্ন এেং লনর্জ্ঞান স্তবরর মবযয পার্ঞ কয কর। (Differentiate

between

subconscious unconscious stages of mind.)
৫। প্ররত্যবক্ষর ‘বক্ষত্র’ ও ‘মূলত্ঞ’ কাবক েবে? (What is ‘ground’ and ‘figure’ of percertion?)
৬। অমবনাব াগ কাবক েবে? ( What is unmindfulness?)
৭। অনুসংবেদন কী? ( What is after sensation?)
৮। অমূে প্রত্যক্ষ কাবক েবে? (What is hallucination?)

3. নিম্নোক্ত প্রশ্নগুনির উত্তর দোও:- (প্রনিটি প্রম্শ্নর মোি ৫ িম্বর)
Answer the following questions in short. (Each question contains 5 marks)
১। সংম্ব্দম্ির যমেগুনি
Explain in brief. )

ী

ী? সংম্িম্প আম্িোচিো

র। (What are the attributes of sensation?
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২। উদ্দীপ

োম্

ব্ম্ি? নব্নভন্ন প্র োর উদ্দীপ

উদোহরর্সহ ব্যোখযো

র। (What is stimulus?

Discuss with example different types of stimulus.)
৩। মি ও ক্ষচিিো ন

সমব্যোপ ? ব্যোখযো

র।(Is mind coextensive with consciousness?

Explain.)
৪। মম্ির নিজ্ঞেোি িম্রর অনিত্ব নব্ষম্ে ক্ষে ক্ষ োি দুটি প্রমোি ব্যোখযো

র। (Explain any two

arguments for the existence of unconscious stage of mind.)
৫। নব্শুদ্ধ সংম্ব্দি ন

সম্ভব্? আম্িোচিো

র। (Is pure sensation possible? Discuss.)

৬। ভ্রম প্রিযি ও অমূি প্রিযম্ির মম্যয পোথে য নিম্দে শ

র। (Distinguish between illusion and

hallucination.)
৭। সংম্ব্দি ও প্রিযম্ির পোথে য ব্যোখযো

র। (Distinguish between sensation and perception.)

৮। ফ্রম্েম্ের স্বপ্ন সম্বন্ধীে মিব্োদটি সংম্িম্প নিম্জর ভোষোে ব্যক্ত

র।(Briefly stated Freudian

theory of dream in your own words.)

SYLLABUS OF SEMESTER—4 (GENERAL)
SEC: MAN AND ENVIRONMENT

(a)Classical Indian Attitude to Environment: (i) The Upanisadic world-view, (ii)
Tagore understands of nature, (iii) The post-Upanisadic view of nature.
(c)Intrinsic Value of nature: (i) Moore’s talk of intrinsic properties’, (ii)Chilsom’s
idea of intrinsic value, (iii) Attfield on the intrinsic value of nature, (iv) Callicott’s
idea of intrinsic value of nature, (v) Rolston III on intrinsic value of nature, (vi)
Intrinsic value and objective value.
1.

নিম্নোক্ত প্রশ্নগুনির সংনিপ্ত উত্তর দোও:- (প্রনিটি প্রম্শ্নর মোি ১ িম্বর)

Answer the following questions in short. ( each question contain 1 mark).
১।‘ঈশ’ কর্ার অর্ঞ কী? (What is the meaning of the word ‘Ish’.)
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২। উপলনষবদ ই-এর য

দুটি রূপ-এর কর্া েো হবেবে, ত্ার মবযয য

যকান একটির নাম যেখ।

(In Upanishad, there are two forms of Brahman. Write any one name in it.)
৩। ‘ব্রহ্মণ্’ শব্দটির অর্ঞ কী? (What is the meaning of the word ‘Brahman’.)
৪। ‘রক্তকরেী’ নাটকটির যেখক যক? (Who is the author of the drama ‘Raktakarabi’?)
৫। উপলনষদ অনুসাবর পঞ্চবকাষ কী? ( What is ‘Panchakosh’ according to Upanishad?)
৬। স্বত্ঃমূেয সম্পবকঞ আবোেনা কবরবেন এমন একজন দাশঞ লনবকর নাম যেখ। ( Write the
name of any one philosopher, who discuss about intrinsic value of nature.)
৭। ‘Respect for Nature’—েইটি কার যেখা? ( Who is the author of the book ‘‘Respect for
Nature’.)
৮। স্বত্ঃমূেযর সবে আন্তরমূবেযর পার্ঞ কয কবরবেন—এমন একজন দাশঞ লনবকর নাম যেখ। ( Write
the name of one philosopher, who differentiate between Intrinsic Value and Inherent
Value.)

2.নিম্নোক্ত প্রশ্নগুনির উত্তর দোও:- (প্রনিটি প্রম্শ্নর মোি ৫ িম্বর)
Answer the following questions in short. (Each question contains 5 marks)

১। Robin Attfield প্র ৃ নির স্বিঃমূম্িযর যোরর্োটি ন ভোম্ব্ ব্যোখযো

ম্রম্েি? (How did Robin

Attfield discuss the idea on the intrinsic value of nature?)
২। Rolston III প্র ৃ নির স্বিঃমূিয সম্পম্ ে ক্ষে মি প্র োশ

ম্রম্েি িোর এ টি সংনিপ্ত নব্ব্রর্ দোও।

(Briefly describe about Rolston III’s view of intrinsic value of nature.)
৩। প্রকৃলত্র যারণাটি উপলনষদ অনুসাবর েযাখযা কর। ( Discuss the idea of Nature
according to Upanishad.)
৪। রেীন্দ্রনার্ ঠাকুবরর পলরবেশ সম্পলকঞত্ যারণার সংলক্ষপ্ত পলরেে দাও। (Give a brief
account of environmental ideas of Rabindranath Tagore.)
৫। স্বত্ঃমূবেযর যারণাটি লক লেষেলনষ্ঠ? সংবক্ষবপ আবোেনা কর। (
objective? Discuss in brief.)

Is

intrinsic

value
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3.নিম্নোক্ত প্রশ্নগুনির উত্তর দোও:- (প্রনিটি প্রম্শ্নর মোি ১৫ িম্বর)
Answer the following questions. (Each question contains 1 5 marks)

১। প্রকৃলত্র স্বত্ঃমূেয সম্পবকঞ মূবরর (Moore’s) যারণা আবোেনা কর। ( Discuss about
Moore’s idea of intrinsic value of nature.)
২। উপলনষদ অনুসাবর মানুষ ও পলরবেবশর সম্পকঞ আবোেনা কর। ( According to Upanishad,
discuss the relation between human and nature.)
৩। Callicott-এর প্রকৃলত্র স্বত্ঃমূেযর যারণাটি আবোেনা কর। ( Discuss about Callicott’s
idea of intrinsic value of nature.)

