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The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as per as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ ূণণমান ক্ষনর্দণলক। 
রীিার্ণীর্ক যর্াম্ভব ক্ষনর্জর ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 

1. Answer any six questions: (যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)                           5 × 6 = 30 

a) Explain Moore’s arguments against skepticism following his ‘A Defence of Common Sense.’  

মূযর্রর ‘A Defence of Common Sense’ অনুরর্ণ োাঁর ংলয়বাদ-ক্ষবর্রাধী যুক্ষিগুক্ষ আর্াচনা কর। 

b) Explain with the help of an example Russell’s account of ‘knowledge by acquaintance.’  

রার্র্র „ক্ষরক্ষচক্ষে অর্র্ণ জ্ঞান‟ উদারণ  বযাখ্যা কর। 

c) What is indirect verifiability, according to Ayer?  

এয়ার্রর মর্ে র্রাি যাচাইর্যাগ্যো কী? 

d) What does Heidegger really mean by ‘authenticity of human existence’?  

‘মানব অক্ষির্ের যর্ার্ণো’ বর্ে াইর্েগ্ার ক্ষিক কী বুক্ষঝর্য়র্ছন? 

e) What are the constitutive structures of ‘Dasein’?  

„োজাইন‟-এর গ্িনগ্ে  অবয়বগুক্ষ কী কী? 

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

ার্রণর্ক অনুরণ কর্র লূনযো ও ত্তার মর্ধয দ্বাক্ষিকোর ক্ষবয়ক্ষি ক্ষরসু্ফি কর। 

g) Explain the fact of destruction as an example of the experience of nothingness.  

লূনযোর অক্ষভজ্ঞোর দৃষ্টান্তস্থ ক্ষার্ব ধ্বংর্র বযাখ্যা কর। 

h) Bring out the significance of the assertion ‘existence precedes essence’.  

           “অক্ষিে ারধর্মণর ূবণগ্ামী”- এই ক্ষববৃক্ষেক্ষির োৎযণ ক্ষরসু্ফি কর। 

2. Answer any three questions from the following.                                         10×3=30                                  
(যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)                                                        

a) Give a brief account of Moore’s philosophy of common sense.  

মূযর্রর াধারণ জ্ঞার্নর দলণর্নর একক্ষি ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ দাও। 

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

রার্র্র মর্ে বণণনার মাধযর্ম জ্ঞান বর্ে কী যবাঝায়?- উদারণ র্যার্গ্ আর্াচনা কর। 

c) Give a brief account of Wittgenstein’s theory of meaning as explained in the Tractatus.  



ক্ষিির্গ্নস্টাইর্নর ট্রাকর্িিা গ্রর্ে বযাখ্যাে অর্ণের্ের ংক্ষিপ্ত ক্ষরচয় দাও।  

d) Explain and examine Ayer’s verifiability criterion of meaningfulness.  

অর্ণূণণো ক্ষবর্য় এয়ার্রর যাচাইর্যাগ্যো মানদন্ডক্ষি বযাখ্যা ও ক্ষবচার কর্রা। 

e) Give an account of Sartre’s theory of human freedom.  

মানুর্র স্বাধীনো ক্ষবর্য় ার্রণর েেক্ষির একক্ষি ক্ষববরণ দাও। 

……………………….. 
 


