
FOR HONOURS STUDENTS 

KALIACHAK COLLEGE 

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE  

ASSIGNMENT FOR POLITICAL SCIENCE (HONS) 

2ND SEMESTAR (HONOURS) 

DC-3 

 

Write one Assignment (within 150 words) from the following :      6x1=6 

 

 

1. What is Feminism? Briefly describe the nature of Feminism with special 

reference to India. 

2. Define Democracy. Discuss the nature and features of Democracy. 

 

INTERNAL EXAMINATION (THROUGH GOOLE FORM) 

LINK FOR EXAMINATION (DC-3) – CLICK THE LINK AND 

RESPONSE 

 

               https://forms.gle/SJME9Lxuj4dSuQD69 

 

পরীক্ষা দেওয়া ও এসাইনমেন্ট জো দেমে হমে কমেজ দনদেিষ্ট সেয় অনুযায়ী 

 

এসাইনমেন্ট (Assignment) জো দেওয়ার দনয়োেেী : 

 

১.প্রত্যেক ছাত্র- ছাত্রীত্ক এসাইনত্েন্ট জো দিত্য হত্ে এেং গুগল ফে ম (Google Form)-

এর দনদিমষ্ট পরীক্ষা দিত্য হত্ে l উভত্ের দেদলয নম্বর দভদিত্য েূলোেন করা হত্ে. 

ফ্রন্টত্পত্জ কত্লত্জর নাে, দনত্জরনাে,ের্ ম (Year),পপপার, পরালনম্বর, পরজজত্েশন নম্বর 

পদরস্কার কত্র দলখত্য হত্ে ভাত্ে দলখত্য হত্ে। 

2. এসাইনত্েন্ট (Assignment)  গুত্লা পখালাত্পত্জ  সুন্দর কত্র দনদিমষ্ট প্রশ্ন দভদিক দলখত্য 

হত্ে.I এরপর কত্লজ- এ দনদিমষ্ট দের্ে দভদিক কাউন্টার-এ জো দিত্য হত্ে I একোত্র 

হাত্য পলখা এসাইনত্েন্ট গৃহীয হত্ে I 

 

https://forms.gle/SJME9Lxuj4dSuQD69


 

FOR HONOURS STUDENTS  

KALIACHAK COLLEGE 

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE  

ASSIGNMENT FOR POLITICAL SCIENCE (HONS) 

2ND SEMESTAR (HONOURS) 

DC-4 

 

Write one Assignment (within 150 words) from the following :      6x1=6 

 

1. Human Rights. 

2. Lenin – Luxemburg debate on Party. 

 

 

INTERNAL EXAMINATION (THROUGH GOOLE FORM) 

LINK FOR EXAMINATION (DC-4) – CLICK THE LINK AND 

RESPONSE 

 

https://forms.gle/opsh6sfYH4LMys6v9 

 

পরীক্ষা দেওয়া ও এসাইনমেন্ট জো দেমে হমে কমেজ দনদেিষ্ট সেয় অনুযায়ী 

 

এসাইনমেন্ট (Assignment) জো দেওয়ার দনয়োেেী : 

 

১.প্রত্যেক ছাত্র- ছাত্রীত্ক এসাইনত্েন্ট জো দিত্য হত্ে এেং গুগল ফে ম (Google Form)-

এর দনদিমষ্ট পরীক্ষা দিত্য হত্ে l উভত্ের দেদলয নম্বর দভদিত্য েূলোেন করা হত্ে. 

ফ্রন্টত্পত্জ কত্লত্জর নাে, দনত্জরনাে,ের্ ম (Year),পপপার, পরালনম্বর, পরজজত্েশন নম্বর 

পদরস্কার কত্র দলখত্য হত্ে ভাত্ে দলখত্য হত্ে। 

2. এসাইনত্েন্ট (Assignment)  গুত্লা পখালাত্পত্জ  সুন্দর কত্র দনদিমষ্ট প্রশ্ন দভদিক দলখত্য 

হত্ে.I এরপর কত্লজ- এ দনদিমষ্ট দের্ে দভদিক কাউন্টার-এ জো দিত্য হত্ে I একোত্র 

হাত্য পলখা এসাইনত্েন্ট গৃহীয হত্ে I 

 

https://forms.gle/opsh6sfYH4LMys6v9

