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Section I is compulsory 

 

 Section I:  Internal Assessment   5 marks 

 

১। নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাও ।            ১x৫ 

   (ক) সানত্তক বাকয বিতত নক ববাঝায় ? 

   (ি) নবসংবাদী অথবা ও অনবসংবাদী অথবার মতযয পাথথকয নক ? 

   (গ) একটি  প্রাকনিক বচি বকাি শততথ  নমথযা হয় ? 

   (ঘ) স্বতঃনমথযা বচিাকার বিতত নক ববাঝায় ? 

   (ঙ) যনদ p সতয হয় এবং q নমথযা হয় ততব ~ p ≡ q এর সতযমিূয (truth -value) নক ? 

Section II: Theory     32 marks 

      বযতকাি  দটুি প্রতশ্নর উত্তর দাও।                                   ১৬x২                                                  

২।   (ক) বেি নচতের  সাহাতযয প্রকাশ কর :            ৩x২ 

    অ ) বকবিমাে যানমথতকরাই সুিী।  

   আ ) েূততর বকাি অনিত্ব বিই।  

   ই )  বকাি বকাি অ-P িয় S। 

     (ি )  নিম্ননিনিত যুনি দটুির ববযতা নবচার কর:         ২x ৫ 

    অ) তৃতীয় সংস্হাতি AAI  

    আ) নতনি নিশ্চয়ই  বস্তুবাদী কারণ নতনি ঈশ্বতর নবশ্বাস কতরি িা, এবং একজি বযনি বস্তুবাদী বকবি যনদ      

                    নতনি ঈশ্বতর নবশ্বাস িা কতরি।  

৩।    িঘুকরতণর নিয়মগুনি নক নক? উদাহরণসহ বযািযা কর।             ১৬ 



 

৪।   (ক)  পক্ষপাতি পদ্ধনতর সাহাতযয উত্তর দাও :  

          'p . r' নক  [(p . ~q) v (r. ~s)] v (q .s) বক প্রনতপাদি কতর ?            ৫    

       (ি ) স্বতঃনমথযা বচিাকার ও আপনতক বচিাকাতরর মতযয পাথথকয উদাহরণসহ বযািযা কর ।                            ৬ 

       (গ) সতযসারণীর সাহাতযয নিম্ননিনিত যুনির ববযতা নিণথয় কর:                                                                      ৫    

  যনদ তুনম বনুদ্ধমাি অথবা পনরশ্রমী হও, ততব তুনম পরীক্ষায় উত্তীণথ হতব।  তুনম বুনদ্ধমাি ও পনরশ্রমী উেয়ই। অতএব                    

      তুনম পরীক্ষায় উত্তীণথ হতব। 

Section III: Tutorial     8(eight) marks 

৫।    সংনক্ষপ্ত টীকা বিি : (বয বকাি দটুি )                                                                                       ৪x ২    

(ক) 'সংতেষতণর' নবনেন্ন অথথ নক নক ? নবনেন্ন যরতণর সংতেষতণর মতযয বকাি সাযারণ অথথ আতে নক ? 

(ি) সমমাি  বচি বিতত নক ববাঝায় ? সমমািতা  কয়প্রকার ও নক নক ? উদাহরতণর সাহাতযয বযািযা কর। 

(গ)  অববযতা বিতত নক ববাঝায় ? সতযমূিয আতরাপ পদ্ধনতর সাহাতযয নিম্ননিনিত যুনির অববযতা প্রমাণ কর । 

                         A ≡ (B v C) 

                         B ≡ (C v A) 

                          C ≡ (Av B) 

                      ~ A / ∴ B v C  

(ঘ) নিরতপক্ষ বচতির বুিীয় োষয। 

     

Section IV: Attendance    5 marks  

  

 

                                                                  

 

 



 

[English Version] 

                                                                  

Section I is compulsory 

  

                                Section I:  Internal Assessment   5 marks 

 

1. Answer the following questions.                                  1x5 

(a) What do you mean by existential proposition? 

(b) What is the difference between exclusive ‘or’ and non-exclusive ‘or’? 

(c) Under which condition a hypothetical proposition becomes false? 

(d) What is meant by self-contradictory propositional statement? 

(e) If p is true and q is false then what will be the truth-value of ~ p ≡ q? 

 

Section II: Theory       32 Marks 

 

Answer any two of the following questions.                     16x2 

                                                                                   

2(a) Express in terms of Venn’s diagram:                           2x3 

i) Only virtuous persons are happy. 

ii) Ghosts do not exist. 

iii) Some non-P is not S. 

   (b) Examine the validity of the following arguments:           5x2 

i)  AAI in third figure 

ii) He must be materialist, because he does not believe in the existence of God, and a person is 

materialist only if he does not believe in God. 

3. What are the rules of resolution? Explain with examples.     16 

 

4. (a) Answer with fell swoop method. 

Does ‘p .r’ imply [(p . ~q) v (r. ~s)] v (q .s)?         5 

(b) What is the difference between self-contradictory statement and contingent statement? 

Explain with examples.          6 



(c) Determine the validity of the following argument with the help of truth-table.  5 

If you are either intelligent or industrious, then you will be successful in the examination. You are 

both intelligent and industrious. Therefore you must be successful in the examination. 

 

Section III: Tutorial                 8 marks 

 

Write short notes on any two of the following:                    4x2 

5. (a) What are the different meanings of Implication? Is there any common meaning of different 

types of implication? 

    (b) What is meant by invalidity? Prove the invalidity of the following argument by assigning truth-

values. 

                         A ≡ (B v C) 

                         B ≡ (C v A) 

                          C ≡ (Av B) 

                      ~ A / ∴ B v C  

    (c) What is meant by equivalent proposition? What are the different kinds of equivalence? Explain 

with examples. 

    (d) Boolean interpretation of categorical propositions. 

 

Section IV: Attendance 5 marks 

 

                                 


