
KALIACHAK COLLEGE 

DEPARTMENT OF POLITICAL SCINECE 

SULTANGANJ 

MALDA 

INTERNAL & TUTPRIAL POLITICAL SCIENCE (GENERAL) SEMESTER II,IV & VI 

           এতদ্বারা কালিয়াচক কলিলের রাষ্ট্রলিজ্ঞান লিভালের  2nd , 4th  এিং 6th  সেলিস্টালরর (সেনালরি) 

ছাত্র-ছাত্রীলের োনালনা যালে সয, আেন্ন পরীক্ষার আভযন্তরীন িূিযায়লনর েনয লনম্নলিলিত প্রলের 

ASSIGNMENT রাষ্ট্রলিজ্ঞান  লিভালে েিা সেলি ১০.০৬.২০২২ থেকে ১৫.০৬.২০২২ - এর িলযয l 

        প্রকযেে DC/GE/DSE/SEC -এর জন্ে INTERNAL ন্ম্বর- 18 (INTERNAL-10, TUTORIAL-8) এর 

মকযে ATTENDANCE-4, ASSIGNMENT-12  এবং  2 ন্ম্বর I ASSIGNMENT জমা থেওয়ার সময় 

থমৌখিে পরীক্ষা থন্ওয়া হকব I   

                                                                                                                    (Bijaya Mishra) 

Department of Political Science 

ASSIGNMENT  জমা থেওয়ার জন্ে প্রেম পৃষ্ঠা এইভাকব তযরী েরকয হকব 

ASSIGNMENT 

NAME OF THE COLLEGE: KALIACHAK COLLEGE 

DEPARTMENT: POLITICAL SCIENCE  

NAME OF THE STUDENT: 

SEMESTER: …………………………………. DC/GE/DSE/SEC: ……………………… 

ROLL: …………………………….  NO. :  …………………………….. 

REGISTRATION NO.: ………………………… SESSION: …………………………........ 

MOBILE NO. : …………………………………………. 

প্রকযেে  DC/GE/DSE/SEC - এর জন্ে আলাো আলাো িাযা জমা খেকয হকব l     PTO 

SEMESTER – 2 



DC – 2 

লনম্নলিলিত সযলকালনা একটি লিষলয় ASSIGNMENT সিি:                                             ১২x ১= ১২ 

১. রাষ্ট্রলিজ্ঞালনর েংজ্ঞা ও লিষয়িস্তু আলিাচনা কর l 

২. রােননলতক েলির েংজ্ঞা োও l ভারলতর  রােননলতক েিিযিস্থার বিলিষ্ট আলিাচনা কর l 

 

SEMESTER – 4 

DC – 4 

লনম্নলিলিত সযলকালনা একটি লিষলয় ASSIGNMENT সিি:                                             ১২x ১= ১২ 

১. স্নায়ু যুলের উৎে এিং লিলভন্ন পয যালয় আলিাচনা কর l 

২. ভারলতর পররাষ্ট্রনীলত িযািযা কর l 

 

SEC- 1 

লনম্নলিলিত সযলকালনা একটি লিষলয় ASSIGNMENT সিি:                                             ১২x ১= ১২ 

১. ভারতীয় েংেলে আইন প্রণয়লনর পেলত আলিাচনা কর l 

২. ভারতীয় েংেলের কলিটি িযিস্থা আলিাচনা কর l 

 

PTO 

 

 

 

 

 

 

SEMESTER – 6 



GE - 2 

লনম্নলিলিত সযলকালনা একটি লিষলয় ASSIGNMENT সিি:                                             ১২x ১= ১২ 

১. ভারতীয় েংলিযালন িলণ যত রাষ্ট্র পলরচািনার লনলেযি িূিক নীলতগুলি িযািযা কর l 

২. ভারলতর প্রযানিন্ত্রীর ক্ষিতা , কায যািলি ও পেিয যাো আলিাচনা কর l 

 

DSE -3A 

লনম্নলিলিত সযলকালনা একটি লিষলয় ASSIGNMENT সিি:                                             ১২x ১= ১২ 

১. ভারলতর নারী আলদািলনর ইলতহাে আলিাচনা কর l 

২. ভারলতর ভূলি েংস্কালরর নীলত গুলি িযািযা কর l 

 

SEC – 2 

লনম্নলিলিত সযলকালনা একটি লিষলয় ASSIGNMENT সিি:                                             ১২x ১= ১২ 

১. ভারতীয় েুলপ্রি সকালিযর েঠন ও এিাকাগুলি  (Jurisdictions) িযািযা কর l 

২. ভারলতর েংলিযালন িলণ যত সিৌলিক কতযিযগুলিা আলিাচনা কর l 

 

 

 


