Notice for Internal Assessment
Department of Philosophy
দর্শন বিভাগের সকল Semester-এর ছাত্র-ছাবত্রগদর জানাগনা যাগে যয ির্শ মান পবরবিবর্র কারগে, যর্ামাগদর Internal
Assessment গুগলা Home Assignment –এ জমা বদগর্ হগি। Assignment যলখা ও জমার যেগত্র বনগনাক্ত বিষয়গুবল
লেয রাখগর্ হগি১। সি Assignment ৮০০-১২০০ র্গের মগযয গ্রান্থপঞ্জীসহ হগর্ হগি।
২। Assignment িাাংলা অথিা English উভয় ভাষায় যলখা যাগি ।
৩। Microsoft word অথিা Google doc অথিা অভ্র-যর্ type কগর email করগর্ পারগি।
৪। অথিা, A4 size page-এ হাগর্ বলগখ, পৃষ্ঠা নাাং ঊগেখসহ য াগ া কগর সিগুগলাগক attach কগর অথিা
CamScanner-এ scan কগর JPG/PDF কগর email করা যাগি।
৫। প্রগর্যক া Assignment এর সামগনর পার্ায় Assignment Topics, নাম, বিশ্ববিদযালাগয়র যরবজগের্ান নাং, ক্লাস
যরাল নাং, যসবমস্টার, যকাসশ (CC/SEC/GE/DSE)সুবনবদশ ষ্টভাগি ঊগেখ করগর্ হগি।
৬। যখন email করগি, র্খন Subject –এ বলখগি- Course-, Internal-, Sem-, নাম- (e.g. cc-4, internal-1,
sem-4, Tuli Das)।
৭। সি Assignment এই email id- kjmphilosophy@gmail.com যর্ ২২/০৫/২০২০ মগযয পাঠাগি।
৮। কগলজ শুরু হগল Assignment-এর hard copies জমা করগর্ হগি।
Date: 07/05/2020

s d /Head
Department of Philosophy
Kabi Joydeb Mahavidyalaya
Illambazar, Birbhum
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Assignment Topics:
Semester- 2: cc-1B- Western Philosophy
(যেক োন ১টি)

•

যেকাগ শ র দ্রিযত্বগের আগলাচনা কর (Explain and examine Descartes view on the
theory of substance)।

•

সাংগেগপ আগলাচনা কর । লক বকভাগি প্রাবর্রুপী িস্তুিাদ প্রবর্ষ্ঠা কগর? (Discuss
briefly, how does Locke seek to establish the ‘Representative Realism’?)

Semester-4: GE+GCC-1D-Contemporary Indian Philosophy
(যেক োন ২টি)

•

বিগিকানগের মর্ানুযায়ী িযািহাবরক যিদাগের যারোটি িযাখযা কর (Explain the notion
of Practical Vedanta- according to Vivekananda)।

•

মানি স্বরূপ সম্বগে রিীন্দ্রনাগথর মর্িাদ সাংগেগপ যলখ (Write a brief note on nature
of man, according to R. N. Tagore)

•

োবেজীর আবহাংসা ত্বে (Critically explain the Gandhi’s theory of non-violence)

•

ঈশ্বগরর স্বরূপ, ইকিাগলর মগর্ (Nature of God, according to Md. Ikbal)।

Semester-4: SEC-2: Philosophy of Human Rights
(যেক োন ১টি)

•

‘মানিাবযকার একটি মূলযগিায’- িযাখযা ও বিচার কর (‘Human rights is a name of
value’- explain critically)

•

প্রাকৃ বর্ক আবযকাগরর যারো সম্বগে

মাস হিস ও জন লগকর মর্ আগলাচনা কর

(Explain critically, according to Thomas Hobbes and John Locke, the idea of
natural rights)
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Semester-6: DSE-1B: Tarkasamgraha with Dipika
(যেক োন ২ টি)

•

বিগর্বষক মগর্, অেকার দর্ম দ্রিয বহসাগি স্বীকৃ র্ নয়, অন্নমভগের র্কশ সাংগ্রহ ও দীবপকা
অনুসাগর যলখ (According to Vaisheshika, darkness or tamas is not recognized as
a tenth substance, write Annambhatta’s Tarkasamgraha with Dipika) ।

•

র্কশ সাংগ্রহ ও দীবপকা অনুসাগর, বিগর্বষকগদর সামানয পদাথশ সাংগেগপ আগলাচনা কর (Write
a short note on Universal or Samanya padartha, according to Tarkasamgraha

with Dipika) ।
•

সমিায় পদাগথশর লেে ও বিগেষে কর, অন্নমভে অনুসাগর (Defined and analyzed the

Samavaya padartha or Inherence category, according to Annambhatta’s) ।
•

র্কশ সাংগ্রহ ও দীবপকা অনুসাগর, অভাি পদাগথশর যেনী বিভােসহ আগলাচনা কর (Abhava

padartha or Absence category and its different types- explain according to
Tarkasamgraha with Dipika)।
Semester-6: SEC-4: Ethics in Practice
(যেক োন ১টি)

•

উপগযােিাদ(Utilitarianism)

•

পঞ্চমহাব্রর্, বজনমগর্(Jaina concept of Panchamahavrata)

•

েীর্া অনুসাগর বনষ্কাম কমশ(Nishkama karma, according to Gita)

•

ভূ বম নীবর্বিদযা(Land Ethics)

Semester-6: GE-2: Western Philosophy
(যেক োন ২টি)

•

Berkeley-যক যকন আত্মের্ ভািিাদী িলা হয়, সবিচার আগলাচনা কর( Subjective Idealism of
Berkeley)

•

Kant-যক যকন বিচারিাদী দার্শবনক িলা হয়, যুবক্তসহ যলখ(Critical Theory of Kant)

•

যদহ-মগনর সম্বে বিষগয় বিয়া-প্রবর্বিয়ািাদ(Interactionism)।
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