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GE-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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GE – 2 ( 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 ? অোকরস্তর্ল কি ভানব কেরনপে বচনের কেণী কবভাগ 

িনরনেে ? উদাহরণ সহ বোখ্ো িনরা ।  
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OR 

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

২। কভে কচনের সাহানযে কেম্নকলকখ্র্ যুক্তিগুকলর ববযর্া ও অববযর্া 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 স্তেেপায়ী েয় ক াড়া , কযনহরু্ কিাে ক াড়া েয় েরন াটি এবং সিল েরন াটি হয় 

স্তেেপায়ী ।  

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

philosopher . 

iv) সিল দার্ তকেি হয় গকণর্জ্ঞ , কযনহরু্ কিাে কিাে গকণর্জ্ঞ হয় ববজ্ঞাকেি , কিাে কিাে ববজ্ঞাকেি 

হয় দার্ তকেি ।  

 


