Notice for Internal Assessment
2020
Department of Philosophy
দর্শন বিভাগের সকল 5th Semester-এর ছাত্র-ছাত্রীগদর জানাগনা যাগে যয, য ামাগদর Internal Assessment যনওয়া
হগি।

া দুই ভাগি যনওয়া হগি—(a) Google Form-এ MCQ Test, (2) Assignment –এ জমা বদগ

(a) Google Form-এ MCQ Test- এর জন্য Link
(28/11/2020; 5.00 PM- 29/11/2020; 5.00 PM)
DSE-1A পরীক্ষার জনয Link: https://forms.gle/yf59wVoDqmXoQLLt5
SEC-1 পরীক্ষার জনয Link: https://forms.gle/4w6GP7hu8LfRRzqg8
GE-1 পরীক্ষার জনয Link: https://forms.gle/BqEWnF9YQCaK3yfK9
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হগি।

(2) Assignment –এর জন্য
Assignment যলখা ও জমার যক্ষগত্র বনগনাক্ত বিষয়গুবল লক্ষয রাখগ
১। সি Assignment ৮০০-১২০০ র্গের মগযয গ্রান্থপঞ্জীসহ হগ

হগিহগি।

২। Assignment িাাংলা অথিা English উভয় ভাষায় যলখা যাগি ।
৩। Microsoft word অথিা Google doc অথিা অভ্র-য
৪। অথিা, A4 size page-এ হাগ

type কগর email করগ

পারগি।

বলগখ, পৃষ্ঠা নাাং ঊগেখসহ য াগ া কগর সিগুগলাগক attach কগর অথিা

CamScanner-এ scan কগর JPG/PDF কগর email করা যাগি।
৫। প্রগ যক া Assignment এর সামগনর পা ায় Assignment Topics, নাম, বিশ্ববিদযালাগয়র যরবজগের্ান নাং, ক্লাস
যরাল নাং, যসবমস্টার, যকাসশ (CC/SEC/GE/DSE)সুবনবদশ ষ্টভাগি ঊগেখ করগ
৬। যখন email করগি,

হগি।

খন Subject –এ বলখগি- Course-, Internal-, Sem-, নাম- (e.g. cc-4, internal-1,

sem-4, Tuli Das) ।
৭। সি Assignment email id-য

১৮/১২/২০২০ মগযয পাঠাগি।

৮। অথবা, কগলজ শুরু হগল Assignment-এর hard copies জমা করগ
Date: 22/11/202

হগি, ১৮/১২/২০২০ মগযয ।
Department of Philosophy
Kabi Joydeb Mahavidyalaya
Illambazar, Birbhum
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Assignment Topics:
Semester- 5: DSE-1A (Philosophy of Religion)
(যেক ান্ ১টি)
•

যমশদর্শন ও যমশ ত্ত্ব িা ঈশ্বর ত্ত্ব – সম্পকশ টি আগলাচনা কর ।

•

ইসলাম যগমশর মূল বিবর্ষ্টযগুবল আগলাচনা কর।
অথিা, ঈশ্বগরর অবিগের পগক্ষ St. Anselm- এর

•

ত্ত্ব বিষয়ক যুবক্তটি আগলাচনা কর।

ঈশ্বগরর অনবিে বিষগয় দুরগখইগমর সমাজ াবত্ত্বক যুবক্ত আগলাচনা কর।

Email id: rghosh2612@gmail.com –যে DSE-1A

Semester-5: GE-1 (Indian Philosophy)
(যেক ান্ ১টি)
•

ভার ীয় দর্শগনর বিবর্ষ্টযগুবল আগলাচনা কর।

•

যিৌদ্ধদর্শন অনুসাগর চারটি আযশস য আগলাচনা কর।

•

নযায়দর্শগন অনুমাগনর ভূ বমকা সাংগক্ষগপ যলখ।

Email id: nilufay30@gmail.com –যে GE-1

Semester-5 SEC-1 (Philosophical Analysis)
(যেক ান্ ১টি)
•

যারণা ও স য ার সম্বন্ধ উদাহরণসহ যলখ।

•

বনয়ন্ত্রনিাদ ও স্বাযীন ার সম্বন্ধ যলখ।

•

প্রদর্শনমূলক সাংজ্ঞা উদাহরণসহ আগলাচনা কর।

Email id: kjmphilosophy@gmail.com –যে SEC-1
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Template

Assignment
Department of Philosophy
Kabi Joydeb Mahavidyalaya
Illambazar, Birbhum
Title of the Topics:
Name of the Student:
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University Registration No.:
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