Sovarani Memorial College
B. A. Philosophy Honours, Semester-3
Internal Assignment জমা দেবার 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 গেষ্টাল্টদের (Gestalt Theory ) মতবাদ ব্যাখ্যা কর।

CC-6 Social and Political philosophy

:

F.M -10

১। সম্প্রদায় বলতে কি বোঝো? সম্প্রদায় এর ভিত্তি গুলি লেখ।

CC-7 Philosophy of Religion

:

F.M -10

১। ঈশ্বরের অস্তিত্ব- এর বিপক্ষে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ (Sociological Theology ) ব্যাখ্যা কর।

SEC-B (a) Logical Reasoning & Application : 15
১। যৌক্তিক বিচারের (Logical Reasoning) প্রধান উদ্দেশ্য কি ? দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা কর ।
অথবা
SEC-(b) Man and Environment
১। প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপলব্ধি দৃষ্টান্তসহ আলোচনা কর ।
অথবা
গভীর বাস্তুতন্ত্রের মূল বক্তব্য আলোচনা কর ।
...........................

Tutorial Assignment জমা দেবার 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। শিক্ষণ সম্পর্কে থর্নডাইক এর মতবাদ আলোচনা কর।

CC-6 Social and Political philosophy : F.M-15
১। গনতন্ত্র-এর সুবিধা-অসুবিধা গুলি লেখ ।
CC-7 Philosophy of Religion

>

F.M-15

১। ঈশ্বরের অস্তিত্ব-এর পক্ষে তত্ত্ববিষয়ক (The Ontological Argument ) যুক্তি ব্যাখ্যা কর।
...............................

Tutorial ও Internal Assessment - এর উত্তরপত্র জমা দেওয়ার নিয়মাবলী
১। সকলকে WhatsApp / Telegram -এ দেওয়া Top Sheet (উপরের পাতা) পূরণ অবশ্যই
করতে হবে ।
২। উত্তর নিজের হাতে লিখতে হবে, জেরক্স করা উত্তরপত্র জমা নেওয়া হবেনা ।
৩। উত্তর A-4 সাইজের জেরক্স কাগজের একদিকে লিখতে হবে ।
৪। কোনো চ্যানেল ফাইল দেওয়া চলবে না, স্টেপল বা সেলাই করে A-4 সাইজের খামের
মধ্যে দিতে হবে ।
৫। প্রতিটি পেপারের Internal ও Tutorial Assignments -এর উত্তরপত্র আলাদা খামে ভরে
একই দিনে জমা দিতে হবে, অন্য কোনো দিন জমা নেওয়া হবেনা ।
৬। দর্শন বিভাগের উত্তরপত্র জমা নেওয়া হবে কেবলমাত্র ১৮ নম্বর ঘরে ।
উত্তরপত্র জমা দেওয়া যাবেনা ।
৮। উত্তরপত্র জমা দেওয়ার সময় পরীক্ষার ফি (fee) জমা দেওয়ার রশিদ এবং Admit Card
দেখাতে হবে, দেখাতে না পারলে উত্তরপত্র জমা নেওয়া হবেনা ।
৯। সকলকে মাস্ক পরে কলেজে আসতে হবে, মাস্ক না পরলে কলেজে প্রবেশ নিষেধ।

