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বিভাগ  -ক 

(Part -A) 
 

১|সংবিপ্ত  উত্তর দাও (  যে যকান া ২টি )            5×2 

  Answer in brief        ( any  two) 
 

 ক)  যদকার্ত   কর্ প্রকার ধারণা স্বীকার কনর ? 

 How many types of ideas are admitted by Descartes? 
 

খ)  সহজার্  ধারণার্নের  বিরুনে লনকর  যে যকান া ২টি েুবি উনেখ কর। 

Mention any two arguments given by Locke against the doctrine of innate 

ideas. 
 

গ)  কানের  মনর্  পিূতর্ঃবসে ঞ্জান র বিবিষ্ট্যগুবল ি যাখ যা কর। 

What according to Kant, are the marks of a priori knowledge? Explain. 

 
 



বিভাগ – খ                                                                           

(Part - B) 

 

যে যকান া  ২টি  প্রনের  উত্তর  দাও।                                                          20×2 

Answer any two questions. 
 

২|অ যাবরস্টটনলর  চার কারণর্ে ি যাখ যা কর। র্াাঁর কারণর্নের  সাহানে য 
অ যাবরস্টটল কীভানি  র্াাঁর পিূতসূরী দািতব কনদর সমানলাচ া কনর ? 

Explain Aristotle’s doctrine of Four Causes. How does Aristotle criticise, with 

the help of his doctrine of causes, his predecessors? 
 

৩|যদকানর্ত র মনর্ সর্ যর্ার মা দন্ডগুবল কী কী  উদাহরণসহ ি যাখ যা কর। এই  

মা দন্ড গুবলর  বিরুনে আপবত্তগুবল  ি যাখ যা কর। 

What according to Descartes, are the criteria of truth? Explain with 

illustrations. Explain the objections against these criteria. 

 

৪|িাকত নল  কীভানি আত্মগর্ ভািিাদ প্রবর্ষ্ঠা কনর ? এর বিরুনে মূল 

অবভনোগগুবল কী কী? 

How does Barkeley establish the theory of subjective idealism? What are the 

main objections against it? 
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