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DSC-1 ( PAPER – 2) 

WESTERN LOGIC 

 
1. What is the definition of conversion explain by example ? Is simple conversion of A 

proposition possible ? In which stages simple conversation of A is possible ? 

১। উদাহরণ সহ আবর্তনের সংজ্ঞা দাও । A বচনের কি সরল আবর্তে সম্ভব ? কিাে কিাে 

কেনে A বচনের  সরল আবর্তে সম্ভব ?  

OR 

2.What  is induction ? Distinguish between deduction and induction . Explain with example . 

২। আনরাহ অেুমানের সংজ্ঞা দাও । উদাহরণ সহ আনরাহ ও অবনরাহ অেুমানের মনযে 

পার্ তিে বোখ্ো িনরা । 
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DSC-1 ( PAPER – 4) 

WESTERN ETHICS 

 

1.What is the definition of punishment ? What are it’s types ? Which theory of punishment 

do you accept ? 

১। শাস্তি র্ত্ত্ব বলনর্ কি কবান া ? শাস্তি র্নত্ত্বর প্রিারনেদ গুকল কি কি ? শাস্তি র্ত্ত্ব সম্পনিত 

কিাে মর্টি রু্কম সমর্ তে িনরা ? 

OR 
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2.What is the definition of utilitarianism ? Distinguish between Mill and Bentham’s theory of 

utilitarianism . 

২। উপন াকির্া বাদ িানি বনল ? কমল ও কবন্থানমর উপন াকির্া বানদর মনযে পার্ তিে কি র্া 

বোখ্ো িনরা ।  

 

SEC-1 ( PAPER – 2) 

CRITICAL THINKING 

 
1. Why Tarka  is accepted as a promoter of pramana? Explain. 

১।   র্িতনি কিে প্রমানের সাহা েিারী বলা হয় বে তো ির। 

OR 

2.  Explain Vada and Jalpa as a dialogue process for clear and distinct truth. 

২ ষ্পষ্ট ও প্রােজল সনর্ের বোখ্োয় বাদ ও জল্প োমি আনলাচো পদ্ধকর্ বে তো ির। 
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DSE -1 ( SOCIO POLITICAL PHILOSOPHY OR PRACTICAL ETHICS) 

 

1.Briefly discuss the concept of community . What are the basis of community ? Explain the 

scope of community. 

 

১। সম্প্রদায় িানি বনল র্ার কবিাকরর্ কববরণ দাও । সম্প্রদানয়র কেকিগুকল কি কি ? সম্প্রদানয়র স্বরূপ ও 

পকরকয বোখ্ো িনরা । 

OR 

2. How do we discuss the theory of suicide in practical ethics ? What are it’s different types 

? Does it acceptable in practical ethics ? Discuss it’s liberal and conservative view. 

 

২। বেবহাকরি েীকর্ কবদোয় আত্মহর্ো কি অনর্ ত বোখ্োর্ হনয়নে ? আত্মহর্োর প্রিারনেদ 

গুকল কি কি ? বেবহাকরি েীকর্ কবদোয় আত্মহর্ো কি গ্রহণন ািে ? মর্টির সমর্ তনে রেণশীল 

ও উদারনেকর্ি মনর্র বোখ্ো দাও ।  
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GE – 1 ( PAPER – 2 ) 

WESTERN LOGIC 

 

1.What is the definition of categorical proposition ? How does Aristotle explain different 

types of categorical proposition ? Explain with example . 

১। কেরনপে বচে িানি বনল ? অোকরির্ল কি োনব কেরনপে বচনের কেণী কবোি 

িনরনেে ? উদাহরণ সহ বোখ্ো িনরা ।  

OR 

2.Test the validity and invalidity of the following arguments by using Venn diagram. 

২। কেে কচনের সাহান ে কেম্নকলকখ্র্  ুস্তিগুকলর ববযর্া ও অনবযর্া কেণ তয় িনরা ।  

  i) AEO = 1  ii) IOI = 4 

iii) Some mammals are not horses ,for no horses are centaurs ,and all centaurs are mammals. 

iii) কিাে কিাে িেেপায়ী েয় ক াড়া , ক নহরু্ কিাে ক াড়া েয় েরন ািি এবং সিল েরন ািি হয় 

িেেপায়ী ।  

iv) All philosophers are mathematicians ,hence some mathematicians are scientists ,some scientist are 

philosopher . 

iv) সিল দাশ তকেি হয় িকণর্জ্ঞ , ক নহরু্ কিাে কিাে িকণর্জ্ঞ হয় ববজ্ঞাকেি , কিাে কিাে ববজ্ঞাকেি 

হয় দাশ তকেি ।  

 

SEC-1 ( PAPER – 2) 

CRITICAL THINKING 

 
1. Why Tarka  is accepted as a promoter of pramana? Explain. 

১।   র্িতনি কিে প্রমানের সাহা েিারী বলা হয় বে তো ির। 

 

OR 

 

2.  Explain Vada and Jalpa as a dialogue process for clear and distinct truth. 

২ ষ্পষ্ট ও প্রােজল সনর্ের বোখ্োয় বাদ ও জল্প োমি আনলাচো পদ্ধকর্ বে তো ির। 

 


