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Course ID: 60617                                                                Course Code: AH/PHI/604/DSE-4 

Course Title: A: An Enquiry Concerning Human Understanding 

OR 

       B: Gender: V. Geetha 

Time:  2 Hours                                                                                                      Full Marks: 40 

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। 

 

Group - A  
An Enquiry Concerning Human Understanding 

(এন এনেকােয়রী কনসািনং িহউম ান আ ার াি ং) 
 

1. Answer any five of the following questions:            2x5=10 
িন িলিখত য কান পাঁচিট ে র উ র দাও:  
  

a) What, according to Hume, are the two types of philosophy? 
িহউেমর মেত দুই ধরেণর দশন কী কী? 

b) What are the three principles of association? 
অনুষে র িতনিট িনয়ম কী কী? 

c) What is the "chief obstacle" to our improvement in the moral or metaphysical sciences? 
নিতক বা অিধিবদ ক িব ােন আমােদর উ িতর " ধান বাধা" কী? 

d) How should we ascertain the meaning of a philosophical term? 
আমরা কীভােব দাশিনক শে র অথ অনুধাবন কির? 

e) How is knowledge of cause-effect relations attainable? 
কায-কারেণর ান কীভােব লাভ করা যায়? 

f) What are the differences between mathematics and the "moral" sciences? 
গিনত ও নিতক িব ােনর মেধ  পাথক  কী কী? 

g) What, according to Hume, is a belief? 

িহউেমর মেত িব াস কােক বেল? 
h) Give an example of idea which has no correspondent simple impression? 

এমন একটা ধারণার উদাহরণ দাও যার অনু প কানও মু ণ নই । 

 

 
 



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

a) Explain the distinction between ideas and impressions. 
ধারণা ও মু েণর মেধ  পাথক  ব াখ া কর। 

b) Describe each of the three principles of association among ideas. 
িবিভ  ধারণার মেধ  সংেযােগর িতনিট মূল নীিতর েত কিট বণনা কর। 

c) Why cannot effects be discovered by examining their causes? 

কন কারেনর অনুস ােনর মাধ েম কাযেক উ ািটত করা যায় না? 
d) What is the role of custom or habit in our understanding of cause and effect? 

কারণ ও কাযেক বাঝার ে  থা বা অভ ােসর ভূিমকা কী? 
e) Why and what evidence do we use to explain the knowledge of matters of facts? 

ব ি িতর ানেক ব াখ া করার জন  আমরা কান মাণ ব বহার কির এবং কন? 

f) What does Hume mean by ‘custom’? What is the role of custom in our inferences from 

experience?                                                                             1+4 

থা বলেত িহউম িক বুিঝেয়েছন? আমােদর অিভ তা িভি ক অনুমােনর ে  থার ভূিমকা কী?  
 

3. Answer any one of the following questions:                                                             10x1=10 
িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:  
 

a) Why does Hume propose to examine the ideas of power and necessary connection? 
িহউম কন শি র ধারণা ও অিনবাযতা স েক পরী া করেত চেয়েছন তা ব াখ া কর। 

b) Discuss Hume’s view on scepticism.  
সংশয়বাদ িবষেয় িহউেমর অিভমতিট আেলাচনা কর।  

c) What is Hume’s distinction between relations of ideas and matters of fact? Describe each of 
them. 

িহউেমর মেত ধারণার-স  ও ব ি িতর মেধ  পাথক  কী ? েত কিট বণনা কেরা। 
 

  



Group – B 
Gender : V. Geetha 

( জ ার িভ. গীথা) 
 

1. Answer any five of the following questions:            2x5=10 
িন িলিখত য কান পাঁচিট ে র উ র দাও:                                      
 

a) What do you mean by ‘Gender’?  
" জ ার' বলেত িক বাঝ?  

b) What is ‘Patriarchy’?  
"f¤l¦oa¿»' কােক বেল? 

c) What is ‘Role expectation’?  
"ï¢jL¡Na fËaÉ¡n¡' িক? 

d) What is the ‘Two-sphere’ theory?  
"¢à-f¢l¢dašÄ' িক?  

e) Give examples of some gender-specific work.  
¢m‰-°h¢nøÉ ¢h¢nø কেয়কিট কাযাকলােপর cªø¡¿¹ c¡Jz 

f) What does society expect from women?  
e¡l£l কােছ pj¡S িক fËaÉ¡n¡ কের?  

g) What is ‘Production relation’ according to Marxism?  
j¡LÑph¡c Ae¤k¡u£ "Evf¡ce-pÇfLÑ' িক?  

h) What is gender equality?  
¢m‰-p¡jÉ িক? 

 

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

a) Explain the role of democracy in determining gender roles. 
¢m‰-ï¢jL¡ িনধারেণর ে  গণতে র ï¢jL¡ hÉ¡MÉ¡ Llz 

b) gender inequality in education. 
¢nr¡l ে  ¢m‰-°hojÉ hÉ¡MÉ¡ Llz 

c) Explain with appropriate instances the meaning of domestic-violence. 
N¡qÑÙÛÉ-¢ekÑ¡ae বলেত িক বাঝায় Efk¤š² cªø¡¿¹pq hÉ¡MÉ¡ Llz 

d) Describe the cultural aspects of reproduction. 
fËSee fË¢œ²u¡l L«¢øNa ¢cL…¢m hZÑe¡ Llz 

e) What did V. Geetha mean by ‘the war of the sexes’? Explain 

"¢m‰-k¤Ü' hma ¢i. N£b¡ িক বাঝােত চেয়েছন? ব াখ া কর। 

f) According to various religions what should be the model of an ideal woman? Discuss.  
¢h¢iæ djÑja Ae¤k¡u£ HLSe BcnÑ e¡l£ কমন qJu¡ E¢Qv? আেলাচনা কর।  

     



3. Answer any one of the following questions:                                                            10x1=10 
িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:  
 

a) What were the reasons for thinking that men and women should be discriminated? Explain in 
detail.  

b) িক িক কারেণ নারী ও পু েষর মেধ  েভদ থাকা উিচত বেল মেন করা হত? িব ািরত আেলাচনা কর।  
c) What are the ways in which the stereotype of gender inequality can be challenged? Explain after 

V. Geetha. 

d) কান কান উপােয় িল ৈবষেম র গতানুগিতকতােক pwfËnÀ Ll¡ k¡u? ¢i. গীথােক Ae¤plZ কের hÉ¡MÉ¡ 
কর।  

e) Explain critically the observation that Nature (or God) ‘made women less perfect’. 

কৃিত (অথবা ঈ র) “নারীেক কম পূণ কের তরী কেরেছন” - এই ধারণািটর সিবচার ব াখ া কর।  

 
 

 


