
 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পক্ষগেগে জানাগনা যাগে যয, বনগে তৃতীয় যেবিস্টাগরর অনাগেের GE 

এিং তৃতীয় ও পঞ্চি যেবিস্টাগরর পাশ যোগেের জগনে Assignment বিগয় যিওয়া হল। 

বশক্ষােীগির বনবিে ষ্ট বিগন ও ই-যিইল এ উত্তর পাঠিগয় বিগত অনুগরাধ েরা হগে। 

 

 

Karimpur Pannadevi College 

Subject: Political Science (HCC) 

B.A. 3rd Semester, Internal Assessment 2020-2021, Paper: GE and  F.M 10 

Paper- Indian Nationalism 

( Blended Mode) 

১। যযগোন পাাঁ চটি প্রগের উত্তর িাওঃ  ৫*২=১০ 

ক) প্রার্থনা সমাজ কক কবে প্রতিষ্ঠা কবেন? 

খ) মুসলীম লীগ কক কবে প্রতিষ্ঠা কবেন? 

গ) স্বোজয দল কক কবে প্রতিষ্ঠা কবেন? 

ঘ) তসপাহী তেবরাহ কক কাো ভােবিে প্রর্ম স্বাধীনিা যুদ্ধ েবলবেন? 

ঙ) AITUC তক? এটি কবে প্রতিতষ্ঠি হয়? 

ে) পোধীন ভােিেবষথ দুটি কৃষক আবদালন এে নাম উবেখ কে। 

ে) তি জাতি িত্ত্ব কক কবে কপশ কবেন? 

ঊত্তর পাঠান্ার জন্যেঃ  Email Id – sofi.nowda@gmail.com 
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Karimpur Pannadevi College 

Subject: Political Science  

B.A. General, 3rd Semester, Internal Assessment 2020-2021,   

( Blended Mode) 
 

রাষ্ট্রবিনজ্ঞান বিভাগ – তৃতীয় সেবিস্টার  োধারণ 

আভযন্তরীন িূল্যায়ন এর প্রশ্নেূচী 

 

CC-T-3-Comparative Politics 

১। বনম্নবল্বিত দুটি প্রশ্নশ্নর িশ্নধয সে স ান এ টি প্রশ্নশ্নর উত্তর বল্িশ্নত হশ্নিেঃ  পূননিান ১০*১= ১০ 

 ক) ডেভিে ইস্টনের ব্যব্স্থাপক তত্ত্বটি(Political system theory) সভব্স্তানর আন াচো কর। 

অথব্া 

 খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় ও একনকন্দ্রীক শাসেব্যব্স্থার পাথথকয ড খ । 

 অনল্াইন এ উত্তর পাঠাশ্ননার ই-সিল্ আইবি সহাল্- biswasswapan89@gmail.com  

 

SEC-T-2- Legislative Practice and Procedure 

(General এ বিক্ষার্থী োশ্নের SEC বহোশ্নি রাষ্ট্র বিজ্ঞান রশ্নয়শ্নে স িল্ তাশ্নের জশ্ননযেঃ) 

১। বনম্নবল্বিত দুটি প্রশ্নশ্নর িশ্নধয সে স ান এ টি প্রশ্নশ্নর উত্তর বল্িশ্নত হশ্নিেঃ  পূননিান ৫*১= ৫ 

 ক) িারতব্নষথ সংসদীয় ভব্ভিন্ন কভিটির কাযথাব্ ী আন াচো কর। 

অথব্া 

 খ) ড াকসিার গঠাে ও কাযথাব্ ী উনেখ কর। 

 অনল্াইন এ উত্তর পাঠাশ্ননার ই-সিল্ আইবি সহাল্- rinkibiswas58@gmail.com   

(উভয় সক্ষশ্নেই উত্তর জিা সেওয়ার সিষ তাবরি ঃেঃ ৭ই এবপ্রল্,২০২১। 
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Karimpur Pannadevi College 

Subject: Political Science( General Course)  

B.A. General, 5th Semester, Internal Assessment 2020-2021,   

( Blended Mode) 

 
রাষ্ট্রবিনজ্ঞান বিভাগ – পঞ্চম  সেবমস্টার  োধারণ 

আভযন্তরীন মূল্যায়ন এর প্রশ্নেূচী 

 

DSE-T-1-Public Policy in India 

১। বনম্নবল্বিত দুটি প্রশ্নশ্নর মশ্নধয সে স ান এ টি প্রশ্নশ্নর উত্তর বল্িশ্নত হশ্নিেঃ  পূননমান ১০*১= ১০ 

  ) জননীবতর েংজ্ঞা সল্ি? এর গুরুত্ব েবিস্তাশ্নর আশ্নল্াচনা  র। 

অথিা 

 ি) ভারতিশ্নষন বিক্ষা েংক্রান্ত জননীবতগুবল্ উশ্নেি  র। 

 অনল্াইন এ উত্তর পাঠাশ্ননার ই-সমল্ আইবি সহাল্- 

mrinalbabu@karimpurpannadevicollege.ac.in  

 

SEC-T-3 Democratic Awareness with Legal Literacy 

(General এ বিক্ষাথী োশ্নের SEC বহোশ্নি রাষ্ট্র বিজ্ঞান রশ্নয়শ্নে স িল্ তাশ্নের জশ্ননযেঃ) 

১। বনম্নবল্বিত দুটি প্রশ্নশ্নর মশ্নধয সে স ান এ টি প্রশ্নশ্নর উত্তর বল্িশ্নত হশ্নিেঃ  পূননমান ৫*১= ৫ 

  ) ভারতিশ্নষন জাতীয় মানিাবধ ার  বমিশ্ননর গঠন ও  ােনািল্ী আশ্নল্াচনা  র। 

অথিা 

 ি) ভারতিশ্নষন েংবিধান প্রেত্ত নাগবর শ্নের স্বাধীনতার অবধ ারটি িণননা  র । 

 অনল্াইন এ উত্তর পাঠাশ্ননার ই-সমল্ আইবি সহাল্- 

prasenjit@karimpurpannadevicollege.ac.in    
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GE-T-1- Indian Nationalism 

(General এ বিক্ষাথী োশ্নের GE বহোশ্নি রাষ্ট্র বিজ্ঞান রশ্নয়শ্নে স িল্ তাশ্নের জশ্ননযেঃ) 

১। বনম্নবল্বিত দুটি প্রশ্নশ্নর মশ্নধয সে স ান এ টি প্রশ্নশ্নর উত্তর বল্িশ্নত হশ্নিেঃ  পূননমান 10*1=10 

  ) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাশ্নের মহাবিশ্নরাশ্নহর প্র ৃবত ও তাৎপেনয আশ্নল্াচনা  র। 

অথিা 

 ি) মহাত্মা গান্ধী পবরচাবল্ত অবহংে অেহশ্নোগ আশ্নদাল্ন এর  ারণ ও তাৎপেনয িণননা  র । 

অনল্াইন উত্তর পাঠাশ্ননার ই-সমল্ আইবি হল্- biswasswapan89@gmail.com  

 

 

 

(উভয় সক্ষশ্নেই উত্তর জমা সেওয়ার সিষ তাবরি ঃেঃ ৭ই এবপ্রল্,২০২১। 

 

 

mailto:biswasswapan89@gmail.com

