
NOTICE 

 

INTERNAL ASSESSMENT, JUNE 2021 

Department of Political Science 

SECOND SEMESTER (HONS.) CC 

 

 
 

1. All 2nd Semester (Hons.) students of the Dept. of Political Science are hereby informed 

that for your Internal Assessment on CC-3 (INDIAN GOVT. & POLITICS) an 

ONLINE MCQ TEST will be conducted on 8th June 2021. 

Topic for MCQ Test: 

All topics covered in this Course. 

 

2. For your Internal Assessment on CC-4 (WESTERN POLITICAL THOUGHT) you 

will be required to deliver a CLASS PRESENTATION on 10th June 2021 on any ONE 

of the following topics:  

 

(i) How far is it justified to call Aristotle the Father of Political Science? 

 

OR 

 

 

(ii) How did J. S. Mill seek to modify Benthamite Utilitarianism? 

 

*Details regarding ONLINE MCQ TEST and CLASS PRESENTATION will be 

shared on GOOGLE CLASSROOM. 

  

 

 

 

 



 

NOTICE 

 

INTERNAL ASSESSMENT, JUNE 2021 

Department of Political Science 

SECOND SEMESTER DSC 

 

 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সমস্ত 2nd সসবমস্টার (সরাগ্রাম) বিক্ষার্থীগের এখাগন অিবিত করা িগ়েগে সে DSC 

(Indian Govt. & Politics) সম্পবকিত  অভযন্তরীণ মূল্যা়েগনর জনয সতামাগক বনম্নবল্বখত বিষ়েগুবল্র সে 

সকানও একটিতে একটি বল্বখত Assignment  জমা বেগত িগি: 

 

1. ভারেীয় সংবিধাতে িবে িে োগবরকতের ম ৌবিক কেিিযগুতিা ির্ িো কতরা।         10 marks 
                                                                                                                   

OR 

 

2. ভারেীয় পাি িাত তের বেম্নকতের ওপর একটি িীকা মিখ।                                 10 marks                                                              

                                                                                                                    

 

বেতেিশািিী: 

 অযাসাইনগমন্ট অিিযই 300 টি িগের মগযয বল্খগত িগি (সকিল্মাত্র একটি পষৃ্ঠা়ে)। 

 এই বল্গে অযাসাইনগমন্ট জমা বেগত িগি: https://forms.gle/d4K3mqQ7Yt8dM1K79 

 অযাসাইনগমন্টটি PDF or jpg ফম িযাগি জমা বেগত িগি। অনয সকানও ফম িযাি গ্রিণ করা 

িগি না। 

 অযাসাইনগমন্ট জমা সেও়োর সিষ তাবরখ 17/06/2021. 

 

 

 

 

https://forms.gle/d4K3mqQ7Yt8dM1K79


 

NOTICE 

 

INTERNAL ASSESSMENT, JUNE 2021 

Department of Political Science 

SECOND SEMESTER (HONS.) GE 

 

All 2nd Semester (Hons.) students who have opted for Political Science as GE are hereby 

informed that for your Internal Assessment on GE (Feminism: Theory & Practice) you are 

required to submit a written assignment on any ONE of the following topics:   

 

1. Write a short note on Patriarchy.                                                          10 marks                                            

OR 

 

2. Discuss the origins of Feminism in France.                                          10 marks                                            

 

INSTRUCTIONS: 

 Assignment must be written within 300 words (one page only). 

 Assignment should be submitted in this link: https://forms.gle/t2paNv1LzZPV1GYr7 

 Assignment should be submitted either in PDF or image format. No other format will be 

accepted 

 The last date for submitting assignments is 17/06/2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/t2paNv1LzZPV1GYr7


 

NOTICE 

 

INTERNAL ASSESSMENT, JUNE 2021 

Department of Political Science 

FOURTH SEMESTER (HONS.) CC 

 

1. For your Internal Assessment on CC-8 (Introduction to International Relations) you 

will be required to deliver a CLASS PRESENTATION on 18th June 2021 on any ONE 

of the following topics:  

 

(i) Do you think the Structural Adjustment Programmes (SAPs) followed by the 

IMF, World Bank has led to Neo-colonialism? Argue your case.  

OR 

 

(ii) Critically analyse India’s objections to CTBT. What is the current status of the 

CTBT?  

 

2. For Internal Assessment on CC-9 (Political Sociology) an ONLINE MCQ TEST will 

be conducted on 11th June 2021. 

 

Topic for MCQ Test: All topics covered in this Course. 

3. For Internal Assessment on CC-10 (Political Theory: Concepts and Debates) an 

ONLINE MCQ TEST will be conducted on 8th June 2021. 

 

Topic for MCQ Test:  All topics covered in this Course. 

 

*Details regarding ONLINE MCQ TEST and CLASS PRESENTATION will be 

shared on GOOGLE CLASSROOM. 



 

NOTICE 

 

INTERNAL ASSESSMENT, JUNE 2021 

Department of Political Science 

FOURTH SEMESTER (HONS.) SEC 

 
All 4th Semester (Hons.) students of the Dept. of Political Science are hereby informed that for 

your Internal Assessment on SEC (Democratic and Legal Awareness) you are required to 

submit a written assignment on any ONE of the following topics:   

 

1. Discuss the Right to Information Act, 2005.                                 10 marks 

 

OR 

 

2.  Discuss various legal measures which an aggrieved consumer can take in 

India.                                                                                             10 marks                                                             

 

INSTRUCTIONS: 

 Assignment must be written within 300 words (one page only). 

 Assignment should be submitted in this link: https://forms.gle/qr2FsQuC4EyNAimZ7 

 Assignment should be submitted either in PDF or image format. No other format will be 

accepted.  

 The last date for submitting assignments is 17/06/2021.  

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/qr2FsQuC4EyNAimZ7


 

NOTICE 

 

INTERNAL ASSESSMENT, JUNE 2021 

Department of Political Science 

FOURTH SEMESTER (HONS.) GE 

 

 

All 4th Semester (Hons.) students who have opted for Political Science as GE are hereby 

informed that for your Internal Assessment on GE (Feminism: Theory & Practice), you are 

required to submit a written assignment on any ONE of the following topics:   

 

1. Write a note on the Feminist movement in Britain.                                10 marks 

 

OR 

 

2. Write a short note on productive labour.                                                10 marks 

 

                                          

 

INSTRUCTIONS: 

 Assignment must be written within 300 words (one page only). 

 Assignment should be submitted in this link: https://forms.gle/t2uJNgAQ5fxW6LnTA 

 Assignment should be submitted either in PDF or image format. No other format will be 

accepted.  

 The last date for submitting assignments is 17/06/2021.  

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/t2uJNgAQ5fxW6LnTA


NOTICE 

 

INTERNAL ASSESSMENT, JUNE 2021 

Department of Political Science 

FOURTH SEMESTER (PASS) SEC 

 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সমস্ত 4th মসব স্টার (মরাগ্রা ) বিক্ষার্থীগের এখাগন অিবিত করা িগ়েগে 

সে SEC (Democratic & Legal Awareness) সম্পবকিত  অভযন্তরীণ মূল্যা়েগনর জনয সতামাগক 

বনম্নবল্বখত বিষ়েগুবল্র সে সকানও একটিতে একটি বল্বখত Assignment  জমা বেগত িগি: 

 

(i) ভারেীয় আোিতের মিখ জারীর ে ো ির্ িো কতরা।                      10 marks                                                                               

OR 

 

(i) জেস্বার্ ি ূিক  া িার ওপর একটি িীকা মিখ।।                                10 marks                                             

 

 

বেতেিশািিী: 

 অযাসাইনগমন্ট অিিযই 300 টি িগের মগযয বল্খগত িগি (সকিল্মাত্র একটি পষৃ্ঠা়ে)। 

 এই বল্গে অযাসাইনগমন্ট জমা বেগত িগি: https://forms.gle/C9rSFZPCVfgGKNtW8 

 অযাসাইনগমন্টটি PDF or jpeg ফম িযাগি জমা বেগত িগি। অনয সকানও ফম িযাি গ্রিণ করা 

িগি না। 

 অযাসাইনগমন্ট জমা সেও়োর সিষ তাবরখ 17/06/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/C9rSFZPCVfgGKNtW8


NOTICE 

 

INTERNAL ASSESSMENT, JUNE 2021 

Department of Political Science 

FOURTH SEMESTER DSC 

 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সমস্ত 4th মসব স্টার (মরাগ্রা ) বিক্ষার্থীগের এখাগন অিবিত করা িগ়েগে 

সে DSC (Introduction to International Relations) সম্পবকিত  অভযন্তরীণ মূল্যা়েগনর জনয 

সতামাগক বনম্নবল্বখত বিষ়েগুবল্র সে সকানও একটিতে একটি বল্বখত Assignment  জমা বেগত 

িগি: 

 

1. জাতী়ে িক্তির বিবভন্ন উপাোন বনগ়ে আগল্াচনা কর।                          10 marks 

OR 

2. কূিনীবতর বিবভন্ন কাে ি িণ িনা কর।                                                           10 marks                                                              

 

 

বেতেিশািিী: 

 অযাসাইনগমন্ট অিিযই 300 টি িগের মগযয বল্খগত িগি  (সকিল্মাত্র একটি পষৃ্ঠা়ে)। 

 এই বল্গে অযাসাইনগমন্ট জমা বেগত িগি: https://forms.gle/UZGCrj59cwtiQe1B7 

 অযাসাইনগমন্টটি PDF or jpeg ফম িযাগি জমা বেগত িগি। অনয সকানও ফম িযাি গ্রিণ করা 

িগি না। 

 অযাসাইনগমন্ট জমা সেও়োর সিষ তাবরখ 17/06/2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/UZGCrj59cwtiQe1B7


NOTICE 

 

INTERNAL ASSESSMENT, JUNE 2021 

Department of Political Science 

SIXTH SEMESTER (HONS.) CC 

 

 
 

1. All 6th Semester (Hons.) students of the Dept. of Political Science are hereby informed 

that for your Internal Assessment on CC-13 (India’s Foreign Policy in a Globalised 

World) you will be required to deliver a CLASS PRESENTATION on 15th June 2021 

on any ONE of the following topics:  

 

(i) Analyse India’s border dispute with China with special emphasis on incidences 

from Doklam to Galwan. 

OR 

(ii)       Critically discuss the continuity and change in India’s foreign policy.  

 

2. For your Internal Assessment on CC-14 (Political Ideology) an ONLINE MCQ TEST 

will be conducted on 9th June 2021. 

Topic for MCQ Test: 

All topics covered in this Course 

  

 

*Details regarding ONLINE MCQ TEST and CLASS PRESENTATION will be 

shared on GOOGLE CLASSROOM. 

 

 



NOTICE 

 

INTERNAL ASSESSMENT, JUNE 2021 

Department of Political Science 

SIXTH SEMESTER (HONS.) DSE 

 

1. All 6th Semester (Hons.) students of the Dept. of Political Science are hereby informed 

that for your Internal Assessment on DSE-603A (India and her Neighbours) you will 

be required to deliver a CLASS PRESENTATION on 12th June 2021 on any ONE of 

the following topics:  

 

(i) Analyse in your own words how the IPKF (Indian Peace Keeping Force) issue 

affected India’s bilateral relations with Sri Lanka. 

OR 

 

(ii) Critically evaluate the China factor in India-Nepal relations. 

 
2. For your Internal Assessment on DSE-604A (Grassroots Democracy in India) an 

ONLINE MCQ TEST will be conducted on 11th June 2021. 

Topics for MCQ Test: 

All topics covered in this Course. 

 

 

*Details regarding ONLINE MCQ TEST and CLASS PRESENTATION will be 

shared on GOOGLE CLASSROOM. 

 

 

 

 



NOTICE 

 

INTERNAL ASSESSMENT, JUNE 2021 

Department of Political Science 

SIXTH SEMESTER (PASS) DSE 

 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সমস্ত 6th মসব স্টার (মরাগ্রা ) বিক্ষার্থীগের এখাগন অিবিত করা িগ়েগে 

সে DSE-604A (Grassroots Democracy in India) সম্পবকিত  অভযন্তরীণ মূল্যা়েগনর জনয 

সতামাগক বনম্নবল্বখত বিষ়েগুবল্র সে সকানও একটিতে একটি বল্বখত Assignment  জমা বেগত 

িগি: 

 

1. মজিা পবরষতের কার্ িািিী আতিাচো কর।                                     10 marks                                                                                                 

OR 

2. গর্োবিক বিতকন্দ্রীকরর্ সম্পতকি একটি সংবেপ্ত িীকা মিখ।        10 marks                                            

                                                                                                                                                                     

  

বেতেিশািিী: 

 অযাসাইনগমন্ট অিিযই 300 টি িগের মগযয বল্খগত িগি (সকিল্মাত্র একটি পষৃ্ঠা়ে)। 

 এই বল্গে অযাসাইনগমন্ট জমা বেগত িগি: https://forms.gle/6KhPdfppdQQck1Ab9 

 অযাসাইনগমন্টটি PDF or jpeg ফম িযাগি জমা বেগত িগি। অনয সকানও ফম িযাি গ্রিণ করা 

িগি না। 

 অযাসাইনগমন্ট জমা সেও়োর সিষ তাবরখ 17/06/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/6KhPdfppdQQck1Ab9


NOTICE 

 

INTERNAL ASSESSMENT, JUNE 2021 

Department of Political Science 

SIXTH SEMESTER (PASS) SEC 

 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সমস্ত 6th  মসব স্টার (মরাগ্রা ) বিক্ষার্থীগের এখাগন অিবিত করা িগ়েগে 

সে SEC (Democratic & Legal Awareness) সম্পবকিত  অভযন্তরীণ মূল্যা়েগনর জনয সতামাগক 

বনম্নবল্বখত বিষ়েগুবল্র সে সকানও একটিতে একটি বল্বখত Assignment  জমা বেগত িগি: 

 

(i) ের্য অবধকার আইে, 2005 আতিাচো কতরা।                        10 marks 

 

OR 

 

  

(ii) ভারেীয় আোিতের মিখ জারীর ে ো ির্ িো কতরা।       10 marks                                                                                                                                                                    

  

 

বেতেিশািিী: 

 অযাসাইনগমন্ট অিিযই 300 টি িগের মগযয বল্খগত িগি (সকিল্মাত্র একটি পষৃ্ঠা়ে)। 

 এই বল্গে অযাসাইনগমন্ট জমা বেগত িগি: https://forms.gle/FAJmVoXQRHzmrbVv7 

 অযাসাইনগমন্টটি PDF or jpeg ফম িযাগি জমা বেগত িগি। অনয সকানও ফম িযাি গ্রিণ করা 

িগি না। 

 অযাসাইনগমন্ট জমা সেও়োর সিষ তাবরখ 17/06/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/FAJmVoXQRHzmrbVv7


NOTICE 

 

INTERNAL ASSESSMENT, JUNE 2021 

Department of Political Science 

SIXTH SEMESTER (PASS) GE 

 

 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সমস্ত 6th মসব স্টার (মরাগ্রা ) বিক্ষার্থীগের এখাগন অিবিত করা িগ়েগে 

সে GE (Feminism: Theory & Practice) সম্পবকিত  অভযন্তরীণ মূল্যা়েগনর জনয সতামাগক 

বনম্নবল্বখত বিষ়েগুবল্র সে সকানও একটিতে একটি বল্বখত Assignment  জমা বেগত িগি: 

 

1. বপেৃেতির ওপর একটি সংবেপ্ত িীকা মিখ।                      10 marks 

 

OR 

 

2. বিতিতে োরীিােী আতদািে সম্পতকি র্া জাে মিখ।          10 marks                                                                

 

বেতেিশািিী: 

 অযাসাইনগমন্ট অিিযই 300 টি িগের মগযয বল্খগত িগি (সকিল্মাত্র একটি পষৃ্ঠা়ে)। 

 এই বল্গে অযাসাইনগমন্ট জমা বেগত িগি: https://forms.gle/MrXJYHdFWSgbEwoZA 

 অযাসাইনগমন্টটি PDF or jpeg ফম িযাগি জমা বেগত িগি। অনয সকানও ফম িযাি গ্রিণ করা 

িগি না। 

 অযাসাইনগমন্ট জমা সেও়োর সিষ তাবরখ 17/06/2021. 

 

 

DR. PAPIA DEB 

Head, Dept. of Political Science 

Maynaguri College 

https://forms.gle/MrXJYHdFWSgbEwoZA

