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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.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূ ণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক।
পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।

1. Answer any five of the following questions:

2x5=10

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:
a) Write the name of two theories concerned with mind-body relation?
যদহ-মে

দু ক্ষি মেবাশ্নদর োম উশ্নেখ্ কর।

b) What is interactionism?
ক্ষিয়া-প্রক্ষেক্ষিয়া বাদ কাশ্নক বশ্নি?
c) Define regulatory theory of cause.
সেে-সংশ্নযাগবা

।

d) “Metaphysics is meaningless.” – Who said this?
“

”?

e) What is logical positivism?
যযৌক্ষিক প্রেযিবাদ বিশ্নে ক্ষক যবাঝ?
f) Write the name of two philosophers who support entailment theory.
প্রসক্ষিেত্ত্ব

এ

।

g) What is evolution?
অক্ষভবযাক্ষি প্রক্ষিয়া বিশ্নে ক্ষক যবাঝ?
h) What is emergent theory of evolution?
উশ্নেষমূ িক ক্ষববেণেবাদ কাশ্নক বশ্নি?

2. Answer any four of the following questions:
ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:
a)

What is metaphysics? Explain its nature.
অক্ষিক্ষবদযা কাশ্নক বশ্নি? অক্ষিক্ষবদযার প্রকৃক্ষে আশ্নিাচো কর।

b) Discuss in brief Kantian view regarding the possibility of metaphysics.
অক্ষিক্ষবদযার স বযো প্রসশ্নে কাশ্নের মে

আশ্নিাচো কর।

c) When it can be said, ‘A is the cause of B’- Answer this question after Hume.
যকাে অবস্থায় বিা যাশ্নব ‘A, B-এর কারে’? ক্ষহউম যক অেু সরণ কশ্নর প্রেক্ষির উত্তর দাও।

5x4=20

d) Can Parallelism satisfactorily explain the relation between body and mind? Discuss in brief.
সমান্ত

বাদ ক্ষক যদহ ও মশ্নের সম্পকণশ্নক সক্ষিক ভাশ্নব বযাখ্যা করশ্নে পাশ্নর?

।

e) Why does Hume reject metaphysics?
অক্ষিক্ষবদযা

বেণে

?

f) Give a brief account for mechanical theory of evolution.
যাক্ষিক ক্ষববেণেবাদ

আশ্নিাচো কর।

3. Answer any one of the following questions:
এ
:

10x1=10

a) What are the main tenets of Metaphysics? How does Ayer eliminate Metaphysics?
?এ

?

b) Explain and examine interactionism as a theory of mind-body relation.
যদহ-মশ্নের সম্পকণ ক্ষবষশ্নয় ক্ষিয়া-প্রক্ষেক্ষিয়াবাশ্নদর সক্ষবচার বযাখ্যা দাও।
c) Elucidate the entailment theory of cause.
কারণ

।

5+5

