
 

PHILOSOPHY INTERNAL ASSESSMENT-2021                    

SEMESTER – I 

 

-: HONOURS COURSE ASSIGNMENT :- 

      PAPER- AHPHI 101C- Outlines of Indian Philosophy-I ( যেক োক ো এ টি লিখকে হকে ) 10×1= 10 

1)  যোয় দর্শক র  প্রেযক্ষ্য প্রমোকের িক্ষ্ে েযোখযো  করো। অথবা, 2) সোাংখয দর্শক র সৎ োেশেোকদর েুলিগুলি েযোখযো  করো।  

      PAPER- AHPHI 102C- Greek Philosophy ( যেক োক ো এ টি লিখকে হকে ) 10×1= 10 

1) প্রেযক্ষ্ অ ুভে জ্ঞো   য় য   ? –এই লেষকয় যেক োর মে েযোখযো  করো। অথবা,  2) অযোলরস্ট কির মকে চোরপ্র োর  োরে 

েযোখযো  করো।  

  

-: HONOURS GENERIC COURSE ASSIGNMENT :- 

      PAPER- AHPHI 103GE- Outlines of Indian Philosophy ( যেক োক ো এ টি লিখকে হকে ) 10×1= 10 

1) মহলষশ য ৌেম প্রদত্ত প্রেযকক্ষ্র িক্ষ্ে েযোখযো  করো। অথবা,  2)  যোয়মে অ ুসোকর লেলভন্ন প্র োর যিৌল   সলন্ন ষশ েযোখযো 

 করো।  

 

-: PROGRAMME COURSE ASSIGNMENT :- 

      PAPER- APPHI 101C-1A Indian Philosophy ( যেক োক ো এ টি লিখকে হকে ) 10×1= 10 

1) যেৌদ্ধ অষ্টোলি  মো শ লেস্তোলরে ভোকে আকিোচ ো  করো। অথবা, 2) যেৌদ্ধ ক্ষ্লে েোদ লেস্তোলরে ভোকে েেশ ো  করো। 

 

 

 ববিঃ দ্রিঃ – প্রলে পোেোর উপকর ল কের  োম, যসলমস্টোর, uid েো Students Id, ক্লোস যরোি, যপপোর, য োসশ ইেযোলদ অের্যই 

লিখকে হকে। লে  যেক  চোর পোেোর মকযয লিকখ Pdf ফোইি  কর  কিকের ERP যপ্রো োকি েমো  রকে হকে 20/12/2021 

যেক  23/12/2021 েোলরকখর মকযয। ERP যপ্রো োকি েমো  ো  রকে পোরকি ওই ল লদশষ্ট যেক   কিকে একস েমো  রো েোকে 

দুপুর 12 টা থথকে 2 টার মকযয। 

Head of the Department  

Date- 17/12/2021                                                                                            Department of Philosophy   

Radharanjan Saha       



 

PHILOSOPHY INTERNAL ASSESSMENT-2021                    

SEMESTER – III 

-: HONOURS COURSE ASSIGNMENT :- 

      PAPER- AHPHI 301C- Indian Ethics ( যেক োক ো এ টি লিখকে হকে ) 10×1= 10 

1) ভোরেীয়  ীলেলেদ্যোর লেলভন্ন প্র োর পুরুষোর্থ সলেস্তোর আকিোচ ো  করো। অথবা, 2)  যেৌদ্ধ পঞ্চশীি লেস্তোলরে ভোকে আকিোচ ো  করো। 

      PAPER- AHPHI 302C- Western Ethics ( যেক োক ো এ টি লিখকে হকে ) 10×1= 10 

1) ম স্তোলি  সুখেোকদ্র লেরুকদ্ধ েুলিগুলি েযোখযো  করো ।  অথবা,  2)  প্রলেকরোধোত্ম  শোলস্তেি লেস্তোলরে ভোকে ের্থ ো  করো। 

      PAPER- AHPHI 303C- Deductive Logic (Western) 5+5= 10 

      যভ লচকের সোহোকেয বেধেো লেচোর  করো- a)  লমউল স্টরো যদ্শকপ্রলম  এেং মোর্ক্থেোদ্ী, সুেরোং  ে  যদ্শকপ্রলম  হ  মোর্ক্থেোদ্ী।   

      b)  েো চ চ   কর েোই যসো ো  য়। টি কসি চ চ   কর। সুেরোং টি কসি যসো ো  য়। 

      PAPER- AHPHI 305SEC- Yoga Philosophy (Theory and Practice) 10×1= 10 

1) জ্ঞো কেোগ লেষকয় েো জোক ো েো লেস্তোলরে ভোকে আকিোচ ো  করো । 

  

-: HONOURS GENERIC COURSE ASSIGNMENT :- 

      PAPER- AHPHI 304GE- Western Logic    2+8= 10 

1) অলস্তত্বমূি  েোৎপেথ েিকে ল  যেোঝোয় ?  A, E, I, O- েচক র অলস্তত্বমূি  েোৎপেথ েযোখযো  করো। 

 

-: PROGRAMME COURSE ASSIGNMENT :- 

      PAPER- APPHI 301C-1C- Deductive Logic (Western) 2+2+6 = 10 

1) েচক র লেকরোলধেো  োক  েকি ? েচক র লেকরোলধেো  য় প্র োর ও ল  ল  ? প্রকেয  প্র োর লেকরোলধেো উদ্োহরর্সহ েযোখযো ।  

      PAPER- APPHI 304 SEC-Yoga Philosophy (Theory and Practice)  10×1= 10 

1) জ্ঞো কেোগ লেষকয় েো জোক ো েো লেস্তোলরে ভোকে যিখ । 

 

 ববিঃ দ্রিঃ – প্রলে পোেোর উপকর ল কজর  োম, যসম, Uid ইেযোলদ্ অেশযই লিখকে হকে। লে  যর্ক  চোর পোেোর মকধয লিকখ 

Pdf ফোইি  কর  কিকজর ERP যপ্রোটোকি জমো  রকে হকে 20/12/2021 যর্ক  23/12/2021 েোলরকখর মকধয। ERP 

যপ্রোটোকি জমো  ো  রকে পোরকি ওই ল লদ্থষ্ট যেকট  কিকজ একস জমো  রো েোকে দ্ুপুর 12 টা থথকে 2 টার মকধয। 

Date- 17/12/2021                                                                                        HOD, Department of Philosophy   

Radharanjan Saha       
 



 

PHILOSOPHY INTERNAL ASSESSMENT-2021                    

SEMESTER – V 

 

-: HONOURS COURSE ASSIGNMENT :- 

      PAPER- AHPHI 501C-  Indian Logic – II  ( যেক োক ো এ টি লিখকে হকে ) 10×1= 10 

1) ে ক সংগ্রহ অ ুসোকে উপলিলেে িক্ষণ েযোখযো  কেো। অথবা,  2)  ে ক সংগ্রহ অ ুসোকে লেলিন্ন প্র োে িক্ষ ো েযোখযো  কেো।  

      PAPER- AHPHI 502C-  Philosophy of Religion ( যেক োক ো এ টি লিখকে হকে ) 10×1= 10 

1) লহন্দু ধকিকে বেলিষ্ট্য গুলি আকিোচ ো  কেো । অথবা,  2)  ঈশ্বকেে অলিত্ব প্রিোকণ িক্ষণলিলি  েো েোলি  েুলিটি েযোখযো  কেো।  

      PAPER- AHPHI 503 DSE-1  Bhāṣāpariccheda (anumānaksṣnḍa): ( যেক োক ো এ টি লিখকে হকে )  5+5= 10 

1) িোষোপলেকেদ অ ুসেকণ অ ুলিলেে িক্ষণ েযোখযো  কেো। অথবা, 2) পেোিিক লেষকে লেশ্ব োকেে িে েযোখযো  কেো। 

      PAPER- AHPHI 504 DSE-2  Society: MacIver and Page  ( যেক োক ো এ টি লিখকে হকে ) 10×1= 10 

1) সংঘ-সলিলে  োক  েকি ? সংঘ-সলিলে ও সম্প্রদোকেে িকধয পোেক য  ী ? েোষ্ট্র ল  সংঘ অেেো সম্প্রদোে-েযোখযো  কেো।(2+4+4)  

অথবা, 
2) পলেেোে  োক  েকি ? সোিোলি  সংগঠ  রূকপ পলেেোকেে েোৎপেকগে বেলিষ্ট্য আকিোচ ো  কেো। (2+8) 

 

-: PROGRAMME COURSE ASSIGNMENT :- 

      PAPER- APPHI 501 DSE-1  Psychology ( যেক োক ো এ টি লিখকে হকে )    10×1= 10 

1) িক োলেদযোে পলেসে েো লেষেেস্তু আকিোচ ো  কেো।  অথবা,  2) অন্তদকিক  পদ্ধলেে গুণ ও অসলুেধো গুলি আকিোচ ো  কেো।  

      PAPER- APPHI 503 GE-1  The Religion of Man: R. N. Tagore ( যেক োক ো এ টি লিখকে হকে )   10×1= 10 

1) েেীন্দ্র দিকক  িো ে প্র ৃলেে স্বরূপ েযোখযো  কেো।  অথবা,  2) চেুেোশ্রি সম্বকে েলেন্দ্রিোে ো েযোখযো  কেো। 

      PAPER- APPHI 504 SEC-3  Value Education ( যেক োক ো এ টি লিখকে হকে )   10×1 = 10 

1) লিক্ষো যক্ষকে িূিযকেোকধে েোৎপেক আকিোচ ো  কেো।  অথবা,  2) িোলন্ত লিক্ষোে অেক ও ধোেণো আকিোচ ো  কেো।  

 

 ববিঃ দ্রিঃ – প্রলে পোেোে উপকে ল কিে  োি, যসি, Uid ইেযোলদ অেিযই লিখকে হকে। লে  যেক  চোে পোেোে িকধয লিকখ 

Pdf ফোইি  কে  কিকিে ERP যপ্রোটোকি িিো  েকে হকে 20/12/2021 যেক  23/12/2021 েোলেকখে িকধয। ERP 

যপ্রোটোকি িিো  ো  েকে পোেকি ওই ল লদকষ্ট্ যেকট  কিকি একস িিো  েো েোকে দুপুে 12 টা থথকে 2 টার িকধয। 

Date- 17/12/2021                                                                                        HOD, Department of Philosophy   

Radharanjan Saha       
 



 


