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           Paper Name 

 

 Assignment (5 marks 

for each assignment) 

To be submitted 

to the Whatsapp 

number 

Date of 

submission 

 

CC-3( Indian Political 

Thought) HONS 

১. ককৌটিল্যের দণ্ডনীতি সম্পল্কে  টীকা 

কযখ। 

২. আল্েদকর এর সামাতিক নোয় এর 

ধারণা দাও। 

9434149238 02.07.2021-

03.07.2021 

CC-4( Indian 

Government and Politics) 

HONS 

১. কযাকসভার অধেল্ের েমিা 

সম্পল্কে  টীকা কযখ। 

২. ভারিীয় দয ব্েব্স্থার কল্য়কটি 

বব্তিষ্ট্ে কযখ। 

8670659393 02.07.2021-

03.07.2021 

GE-2 /CC- 1B (Political 

Theory) GEN 

১. আচরণব্াদী িত্ত্ব সম্পল্কে  একটি 

টীকা কযখ. 

২. সাব্েল্ভৌতমকিার একত্বব্াদী িত্ত্ব টি 

আল্যাচনা কল্রা। 

8436542831 03.07.2021-

04.07.2021 

 



                                                                

                                                          Sarat centenary College 

                                               Internal Assessment of 4th  Semester 

                                                        Subject- Political Science 

                                                                                                                         Marks – 5x2=10                                                                              

           Paper Name 

 

 Assignment (5 marks for 

each assignment) 

To be submitted 

to the Whatsapp 

number 

Date of 

submission 

 

CC-8 ( International 

Relations) Hons. 
১. বাস্তববাদ সম্পর্কে  একটি 
টীকা লেখ। 
 ২. ঠান্ডা েডাই সম্পর্কে  একটি 
টীকা লেখ। 

     8617523182 02.07.2021-

03.07.2021 

CC-9 (Sociology and 

Politics)  Hons. 
১. কর্তে র্ের ধরন গুলে সম্পর্কে  
আর্োচনা কর্রা।  

২. রাজননলর্ক সামালজকীকরর্ের 
মাধযম গুলে সম্পর্কে  আর্োচনা 
কর্রা। 

     8670659393 02.07.2021-

03.07.2021 

CC-10 (International 

Organizations) Hons. 
১. সাকে  এর উর্েশ্য গুলে 
সম্পর্কে  একটি টীকা লেখ। 

২. লনরাপত্তা পলরষর্দর ক্ষমর্া 
ও কার্োবেী সম্পর্কে  একটি 
টীকা লেখ। 

    9564467078 02.07.2021-

03.07.2021 

SEC -2 (Democratic 

Awareness Through 

Legal Literacy) Hons. 

১. ভারর্ীয় নাগলরকর্দর 
লমৌলেক কর্ে বয গুলে উর্েখ 
কর্রা। 
২. পে প্রথা লবর্রাধী আইন 
গুলে সম্পর্কে  আর্োচনা কর্রা। 

  9477502019 02.07.2021-

03.07.2021 

CC- 1D /GE -4 (Indian 

Government and Politics) 

Gen. 

১. সুলপ্রম লকার্টে র ক্ষমর্া ও 
কার্োবেী সম্পর্কে  একটি টীকা 
লেখ। 

২. লনবোচন কলমশ্র্নর 
কার্োবেী সম্পর্কে  একটি টীকা 
লেখ 

    9475935106 03.07.2021-

04.07.2021 



 

 

SEC -2 (Environmental 

Awareness)  Gen. 
১. নমেদা বাাঁচাও আর্দােন 
সম্পর্কে  একটি টীকা লেখ। 

২. পলরর্বশ্বাদ সম্পর্কে  একটি 
সংলক্ষপ্ত টীকা লেখ।. 

7699775546 03.07.2021-

04.07.2021 



                                                                

                                                          Sarat centenary College 

                                               Internal Assessment of 6th  Semester 

                                                        Subject- Political Science 

                                                                                                                         Marks – 5x2=10                                                                              

           Paper Name 

 

 Assignment (5 marks for 

each assignment) 

To be submitted 

to the Whatsapp 

number 

Date of 

submission 

 

CC-13 (Indian Foreign 

Policy) Hons. 
১. ভারতীয় বিদেশ নীবত 
বনর্ধারদের ক্ষেদে ক্ষেদ াদনা েুটি 
উপাোদনর ভূবি া আদ াচনা 
 দরা। 

২.. ভারত ও িাাং াদেদশর 
সম্প ধ  বিষদয় এ টি সাংবেপ্ত 
টী া ক্ষ খ । 

     8617523182 02.07.2021-

03.07.2021 

CC-14 (Contemporary 

Issues in India) Hons. 
১. সাম্প্রোবয় তািাে সম্পদ ধ  
এ টি সাংবেপ্ত টী া ক্ষ খ । 
২. সাংরেেিূ   বিষিযনীবত 
সম্পদ ধ  এ টি টী া ক্ষ খ । 
 

     8670659393 02.07.2021-

03.07.2021 

DSE -3( Local 

Government in West 

Bengal) Hons. 

১.1993 সাদ র পঞ্চাদয়ত আইন 
সম্পদ ধ  আদ াচনা  দরা । 

২.  গ্রািীে স্বায়ত্ত শাসন 
িযিস্থায় িবি াদের েিতায়ন 
সম্পদ ধ  এ টি র্ারো োও । 

     

     9477502019 

02.07.2021-

03.07.2021 

DSE -4 (Political 

Economy of International 

Relations) Hons. 

১.   IMF সম্পদ ধ  এ টি 
টী া ক্ষ খ । 
২. আন্তর্ধ াবত  সম্পদ ধ র 
রিার্ধ  বি বপন  এর িদে টি 
আদ াচনা  দরা । 

  9434149238 02.07.2021-

03.07.2021 

DSE -1B(Understanding 

Globalization) Gen 
১. বিশ্বায়ন সম্পদ ধ  এ টি 
সাংবেপ্ত র্ারো োও। 

২.. ভারতীয় অর্ধনীবতদত 
বিশ্বায়দনর প্রভাি ক্ষ খ। 

    9475935106 03.07.2021-

04.07.2021 



 

 

 

SEC -4 (Human Rights 

Education)  Gen. 
১. র্াতীয় িানিাবর্ ার 
 বিশদনর েিতা  ােধাি ী 
সম্পদ ধ  টী া ক্ষ খ। 

২. ভারদতর র্াতীয় 
িানিাবর্ ার আদদা দনর 
প্র ৃবত সম্পদ ধ  টী া ক্ষ খ। 

   7699775546 03.07.2021-

04.07.2021 

GE- 2 (Indian 

Government and Politics)     

Gen. 

১. ভারদতর সাংবির্ান 
সাংদশার্ন পদ্ধবত সম্পদ ধ  এ টি  
টী া ক্ষ খ। 
২. পা ধাদিদের আইন পাদসর 
পদ্ধবত সম্পদ ধ  এ টি টী া 
ক্ষ খ । 

   9564467078 

 

03.07.2021-

04.07.2021 


