
Sovarani Memorial College

B. A. Philosophy Honours, Semester-3 

Internal Assignment জমা দে�বার Date > 02/03/2021 (Tuesday)  

Time : 10.30 a.m. -12.30 p.m.

Internal Assignments                                                                                                                               
CC-5  Philosophy of Mind    >:    F.M -10                                                                                                    

১। প্রত্যক্ষ সম্পর্কে�� দে�ষ্টাল্টর্কে�র (Gestalt Theory) মতবা� ব্যাখ্যা �র। 

CC-6  Social and Political philosophy      :     F.M -10                                                                                

১। সম্প্র�ায় বলর্কেত কি� দেবার্কে�া? সম্প্র�ায় এর কি�কি� গুকিল দেলখ।

CC-7 Philosophy of Religion     :      F.M -10                                                                                       

১। ঈশ্বর্কেরর অস্তি%ত্ব- এর  কিবপর্কেক্ষ সমাজতাস্তি(� মতবা� (Sociological Theology) ব্যাখ্যা �র।

SEC-B (a) Logical Reasoning & Application : 15

১। দে)ৌস্তি+� কিবচার্কেরর (Logical Reasoning) প্রধান উর্কে0শ্য কি� ? �ৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা �র ।

অথবা 

SEC-(b) Man and Environment

১। প্র�ৃকিত সম্পর্কে�� রবীন্দ্রনাথ ঠা�ুর্কেরর উপলকি: �ৃষ্টান্তসহ আর্কেলাচনা �র । 

অথবা 

��ীর বাস্তুতর্কে=র মূল ব+ব্য আর্কেলাচনা �র ।

...........................



Tutorial Assignment জমা দে�বার Date > 02/03/2021 (Tuesday)  

Time : 10.30 a.m. -12.30 p.m.

Tutorial Assignment     

CC-5  Philosophy of Mind     :    F.M-15                                                                                 
১। কিশক্ষণ সম্পর্কে�� থন �ডাই� এর মতবা� আর্কেলাচনা �র।

CC-6  Social and Political philosophy    :   F.M-15

১। �নত=-এর সুকিবধা-অসুকিবধা গুকিল দেলখ ।

CC-7 Philosophy of Religion      >    F.M-15

১।  ঈশ্বর্কেরর অস্তি%ত্ব-এর পর্কেক্ষ ত(কিবষয়� (The Ontological Argument) )ুস্তি+ ব্যাখ্যা �র।

...............................



Tutorial   ও   Internal  Assessment -   এর উত্তরপত্র জমা দেAওয়ার নিDয়মাবলী  

১। স�লর্কে� WhatsApp / Telegram -এ দে�ওয়া Top Sheet (উপর্কেরর পাতা) পূরণ অবশ্যই 
�রর্কেত হর্কেব ।

২। উ�র নিDজেজর হাজেJ নিলখজেJ হজেব, দেজরক্স �রা উ�রপত্র জমা দেনওয়া হর্কেবনা ।

৩। উ�র A-4 সাইজেজর দেজরক্স �া�র্কেজর এ�কি�র্কে� কিলখর্কেত হর্কেব ।

৪। দে�ার্কেনা চ্যাজেDল ফাইল দেAওয়া চলজেব Dা, দেTপল বা দেসলাই কজের A-4 সাইজেজর খাজেমর
মর্কেধ্য কি�র্কেত হর্কেব ।

৫। প্রকিতটিK দেপপার্কেরর Internal ও Tutorial Assignments -এর উ�রপত্র আলা�া খার্কেম �র্কের 
এ�ই কি�র্কেন জমা  কি�র্কেত হর্কেব, অন্য দে�ার্কেনা কি�ন জমা দেনওয়া হর্কেবনা ।

৬। �শ �ন কিব�ার্কে�র উ�রপত্র জমা দেনওয়া হর্কেব দে�বলমাত্র ১৮ Dম্বর ঘজের ।

      উ�রপত্র জমা দে�ওয়া )ার্কেবনা ।

৮। উ�রপত্র জমা দে�ওয়ার সময় পরীক্ষার নিফ (fee) জমা দেAওয়ার রনি[A এবং Admit Card

      দেAখাজেJ হজেব, দে�খার্কেত না পারর্কেল উ�রপত্র জমা দেনওয়া হর্কেবনা ।

৯। স�লর্কে� মাস্ক পজের কজেলজেজ আসজেJ হজেব, মাস্ক না পরর্কেল �র্কেলর্কেজ প্রর্কেবশ কিনর্কেষধ। 


