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1.  How could skepticism be an epistemic procedure? Explain. 
সংশয়বাদ কীভাবব অন্যতম জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধত্ত্বত? বযাখ্যা কর। 

2. What is knowledge amongst knowing whom, how or what? 
কাউবক জানা, কীভাবব জানা এবং কী জানা – এর মবযয জানা বলবত ককানত্ত্বিবক 
বুঝাবনা হয়? 

3. What are the favorite fields of local skepticism? সীত্ত্বমত 
সংশয়বাবদর মূল কেত্রগুবলা কী? 

4. How local skepticism turns to global skepticism? কীভাবব সীত্ত্বমত 
সংশয়বাদ বযাপকতর সংশয়বাবদ পর্যবত্ত্বসত হয়? 

5. Determine the interrelation between justified belief, 
knowledge and understanding. র্াচাইকৃত ত্ত্ববশ্বাস, জ্ঞান ও অনুযাববনর 
মযযকার পারষ্পত্ত্বরক সম্পকয ত্ত্বনর্যয় কর। 

6. What are the three major skeptical arguments? Briefly 
discuss. প্রযান সংশয়বাদী র্তু্ত্বিগুবলা কী? সংবেবপ আবলাচনা কর। 

7. Explain BIV as a major skeptical argument. অন্যতম গুরুত্বপরূ্য 
সংশয়বাদী র্তু্ত্বি ত্ত্বহসাবব BIV বযাখ্যা কর। 

8. Explain the argument from error. ভ্রাত্ত্বি-সম্ভাবয র্তু্ত্বি বযাখ্যা কর। 

9. Explain the argument from experience as a major skeptical 
argument. অন্যতম গুরুত্বপূর্য সংশয়বাদী র্তু্ত্বি ত্ত্বহসাবব অত্ত্বভজ্ঞতা-র্তু্ত্বিত্ত্বি 
বযাখ্যা কর। 

10.  How Dancy attempts to reply skeptical arguments? ড্যাত্ত্বি 
কীভাবব সংশয়বাদী র্তু্ত্বিসমূবহর উত্তর কদয়ার কচষ্টা কবরন? 

11.  How freedom of will is related with scepticism? সংশয়বাবদর 
সাবে ইচ্ছার স্বাযীনতা কীভাবব সম্পত্ত্বকযত? 



12.  What is meant by 'evidence transcendent'? Explain realism 
and anti-realism in connection. ‘এত্ত্বভবড্ি-ট্রানবসনবড্ন্ি’ বলবত কী 
বুঝ? এই সুবাবদ বাস্তববাদ ও প্রত্ত্বতবাস্তববাদ বযাখ্যা কর। 

13.  What are the merits of JTB? JTB’রসুত্ত্ববযা কী? 

14.  What is lucky guess? ভাগ্য অনুমান কী? 

15.  What do you understand by justification before and after? 
Is there any difference? পূবযবতযী র্াচাই ও পরবতযী র্াচাই বলবত কী বুঝ? 
এতদুভবয়র মবযয ককাবনা পােযকয আবে কী? 

16.  What are the three possible alternative responses to 
Gettier's counter examples? Briefly discuss. কগ্ত্ত্বিয়াবরর 
প্রত্ত্বতর্তু্ত্বিসমূবহর ত্ত্ববষবয় ত্ত্বতনত্ত্বি সম্ভাবয প্রত্ত্বতত্ত্বিয়া কী? সংবেবপ আবলাচনা 
কবরা। 

17.  Is there any interrelation between the notion of certainty 
and claim to knowledge? Give your opinion. ত্ত্বনশ্চয়তার সাবে 
জ্ঞাবনর দাবীর ককাবনা আি:সম্পকয আবে কী? কতামার মত দাও। 

18.  What is PCk? PCk  কী? 

19.  Is GP a 'private philosophical game'? Explain after 
Wittgenstein's position in this connection. GP কী একত্ত্বি 
‘বযত্ত্বিগ্ত দাশযত্ত্বনক কখ্লা’? এ প্রশ্নত্ত্বিবক ত্ত্বভনবগ্বনস্টাইবনর অবস্থাবনর আবলাবক 
বযাখ্যা কর। 

20.  For a sustainable account of knowledge what could be 
accommodated in the traditional tripartite definition? Give 
your opinion. জ্ঞাবনর একত্ত্বি কিকসই সংজ্ঞা ত্ত্বনযযারবর্র কাবজ প্রচত্ত্বলত ত্রয়ী 
সংজ্ঞার মবযয কী গ্রহর্ করা কর্বত পাবর? কতামার মত দাও। 

21.  What are the five responses to GP? Briefly discuss. Briefly 
introduce. GP’র বযাপাবর ৫ত্ত্বি প্রত্ত্বতত্ত্বিয়া কী? সংবেবপ তুবল যর। 

22.  What is the content of the argument from the presence of 
relevant falsehood? প্রাসত্ত্বিক ভ্রাত্ত্বির উপত্ত্বস্থত্ত্বত সম্পত্ত্বকযত র্তু্ত্বিত্ত্বির মূলকো 
কী? 



23.  Explain the argument from defeasibility. ভ্রাত্ত্বি-সম্ভাবযতা র্তু্ত্বিত্ত্বি 
বযাখ্যা কর। 

24.  Explain the argument from reliability. ত্ত্বনভযরবর্াগ্যতা র্তু্ত্বিত্ত্বি বযাখ্যা 
কর। 

25.  Discuss the conclusive reason approach of F. Dretske. এফ. 
কেসট্সত্ত্বকর ‘কনক্লুত্ত্বসভ ত্ত্বরজন এবপ্রাচ’ আবলাচনা কর। 

26.  Discuss Goldman's causal theory. কগ্াল্ডমযাবনর কার্যকারর্ তি 
আবলাচনা কর। 

27.  What are the defects of  '... nothing can be known which is 
inferred from a false belief'? ‘ককাবনা ভলু ত্ত্ববশ্বাস ত্ত্বনিঃসৃত জ্ঞান হবত 
পাবর না’ – এই দাবীর সমস্যা কী? 

28.  Critically discuss 'piece meal truth' and 'all truths'. ‘খ্ত্ত্বিত 
সতয’ আর ‘পূর্যাি সতয’ ত্ত্ববষবয় পর্যাবলাচনামূলক আবলাচনা কর। 

29.  What is F. Dretske's weaker account of the argument from 
conclusive reason approach? Briefly explain. এফ. কেিত্ত্বির 
‘কনক্লুত্ত্বসভ ত্ত্বরজন এবপ্রাবচ’র দুবযল বর্যনাত্ত্বি কী? সংবেবপ বযাখ্যা কর। 

30.  What is AI Goldman's 4th condition? What are problems 
with it? এ. আই. কগ্াল্ডমযাবনর চতুেয শতযত্ত্বি কী? এর সমস্যা কী? 

31.  What is backward causation? Is it acceptable? পশ্চাদমুখ্ী 
কার্যকারর্ কী? এর সমস্যা কী? 

32.  What is your opinion about the claim of impossibility of 
knowledge of the future or about the universal knowledge? 
ভত্ত্ববষ্যত ত্ত্বকংবা সবযজনীন জ্ঞাবনর অসম্ভাবযতা দাবীর ত্ত্ববষবয় কতামার মত কী? 

33.  What is the conditional theory of knowledge? Explain after 
Robert Nozick? জ্ঞাবনর শতযমূলক তি কী? রবািয কনাত্ত্বজক অনুসাবর বযাখ্যা 
কর। 

34.  What are the two subjunctive conditionals of Nozick's 
proposal? Explain. কনাত্ত্বজবকর প্রস্তাবর্ায় দুত্ত্বি সাবজাঙ্কত্ত্বিভ কনত্ত্বড্শনাল 
কী? বযাখ্যা কর। 



35.  Is Nozick's account a proper response to Gettier? Discuss. 
কনাত্ত্বজবকর প্রস্তাবর্া কী কগ্ত্ত্বিয়াবরর র্োেয উত্তর? আবলাচনা কর। 

36.  What is role of truth in the conditional theory of 
knowledge? শতযমূলক জ্ঞানতবি সতযতার ভূত্ত্বমকা কতিকুু? 

37.  'The conditional theory is a generalization of the causal 
theory' - discuss. শতযমূলক তি হবলা কার্যকারর্ তবির সাযারর্ রূপ – 
আবলাচনা কর। 

38.  Contrast the conditional theory of Nozick with the 
conclusive reason approach of Dretske. কনাত্ত্বজবকর শতযমূলক তবির 
সাবে কেিত্ত্বির কনক্লুত্ত্বসভ ত্ত্বরজন এবপ্রাচ আবলাচনা কর। 

39.  What are observations of Jonathon Dancy on Nozick's the 
conditional theory of knowledge? কনাত্ত্বজবকর শতযমূলক তবির ওপর 
কজানােন ড্যাত্ত্বির পর্যববের্ কী? 

40.  How the principle of closure is used as a sceptical 
argument? গ্িীবদ্ধতার নীত্ত্বত কীভাবব সংশয়বাদী র্তু্ত্বি ত্ত্বহসাবব বযাখ্যাত হয়? 

41.  What is BIV? BIV কী? 

42.  Show the inconsistency(ies) of PCk as a sceptical argument if 
there is any to your consideration. Put argument in your 
favour. অন্যতম সংশয়বাদী র্তু্ত্বি ত্ত্বহসাবব PCk’র অসংগ্ত্ত্বত(সমূহ) কদখ্াও, র্ত্ত্বদ 
তুত্ত্বম এমনত্ত্বি আবে মবন কবরা। কতামার উত্তবরর পবে র্তু্ত্বি দাও।  

43. Explain the notion of the possible and the actual worlds 
from PCk 's perspective. PCk-এর আবলাবক সম্ভাবয ও বাস্তব জগ্হমিলীর 
যারর্া বযাখ্যা কর। 

44.  What is the concept of the nearest world(s) in the 
conditional theory of knowledge. জ্ঞাবনর শতযমূলক তিানুসাবর 
ত্ত্বনকিতম জগ্ত(সমূহ) এর যারর্া কী? 

45.  Briefly discuss 'what would happen' and 'what might 
happen'. ‘কী হবব’ এবং ‘কী হবত পাবর’ – এতদুভয় সম্পবকয সংবেবপ 
আবলাচনা কর। 



46.  What are the two ways of the use of Nozick's account? 
Explain after Dancy. কনাত্ত্বজবকর তবির দুই যরবনর বযবহার কী? ড্যাত্ত্বি 
অনুসাবর বযাখ্যা কর। 

47.  Among Kap, ~Kaq, Ka(p→q) and Kaq - which one is false and 
why? Here a = you, p = that you are sitting reading, and q = 
~biv. [Kap, ~Kaq, Ka(p→q) এবং Kaq – এর মবযয ককানত্ত্বি ভুল এবং 
ককন? এখ্াবন a = তুত্ত্বম, p = ততু্ত্বম ববস ববস আবো, এবং q = তুত্ত্বম biv নও] 

48.  Has Nozick been successful in his attempt to refute the 
sceptic challenges? Answer by emphasizing on the 
argument from error. কনাত্ত্বজক ত্ত্বক সংশয়বাদী চযাবলঞ্জসমূহবক সফলভাবব 
কমাকাত্ত্ববলা করবত কপবরবেন? ভ্রাত্ত্বির সম্ভাবযতা সম্পত্ত্বকযত তবির আবলাবক উত্তর 
দাও। 

49.  Is the argument from error an internalist's position? Give 
arguments. ভ্রাত্ত্বি-সম্ভাবযতা তি ত্ত্বক ইন্িারনাত্ত্বলস্ট অবস্থান? র্তু্ত্বি দাও। 

50.  What is the externalist's position about 'a knows that p'? ‘a 
জাবন কর্ p’ – সম্পবকয এক্সিারনাত্ত্বলস্টবদর বিবয কী? 

51.  How the internalist's position leads to scepticism? Explain. 
ইন্িারনালাত্ত্বলস্টবদর অবস্থান ত্ত্বক একপর্যাবয় সংশয়বাবদ পর্যবত্ত্বসত হয়? বযাখ্যা 
কর। 

52.  Is the infinite regress inevitable in both the externalist's 
and internalist's position? Explain. অিহীন পরম্পরা ত্ত্বক এক্সিানযাত্ত্বলস্ট 
ও ইন্িানযাত্ত্বলস্ট উভয় অবস্থাবনর অত্ত্বনবার্য পত্ত্বরর্ত্ত্বত? বযাখ্যা কর। 

53.  Why Nozick's account is an externalist's position? Explain. 
ককন কনাত্ত্বজবকর তিবক একত্ত্বি এক্সিানযাত্ত্বলস্ট অবস্থান ত্ত্বহসাবব গ্র্য করা হবব? 
বযাখ্যা কর। 

54.  What are the weaknesses of Nozick's externalism? কনাত্ত্বজবকর 
এক্সিানযাত্ত্বলজবমর দুবযলতাগুবলা কী? 


