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HARINGHATA  Mahavidyalaya 

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE 
3rd Year Honours 

Internal Assignment (2020) 

Paper V (International Relations ) 

Full Marks 10 

নিন্ম নিনিত ক্ষেত্র পূর্ণ করা বাধ্যতামূিক  

িাম –  

নবস্বনবদ্যািয়ের ক্ষরনিয়েশাি িাম্বার – 

কয়িি ক্ষরাি িাম্বার -- 

Aবহুনবধ্ পছন্দ প্রশ্ন,নবকল্প দুটির ময়ধ্য সঠিক উত্তর টিয়ক নিনিত কয়রা, Marks : 1 X  10 = 10 

I. আন্তিণ ানতক সম্পয়কণ র বাস্তববাদ্ী তয়ের প্রবক্তা ক্ষক – ১। কাি মাকণ স ২। হান্স ক্ষি মরয়েিথাউ 

II. ASEAN - সদ্সয রাষ্ট্র ক্ষকািটি – ১। ইয়ন্দায়িনশো   ২। ইনিো 

III. রাষ্ট্রপুয়ের ক্ষকাি সংস্থাটি স্বাস্থয সংক্রান্ত নবষে তোবধ্াি কয়র – ১। FAO  ২। WHO 

IV. নকউবা ক্ষেপর্াস্ত্র সংকট ঘয়টনছি – ১। 1962 সায়ি       ২। 1952 সায়ি 

V. Politics Among Nations - গ্রন্থটির রিনেতা ক্ষক -  ১। ক্ষিনিি      ২। মরয়েিথাউ 

VI. ক্ষিৌ এি িাই নছয়িি – ১। িীয়ির প্রধ্ািমন্ত্রী   ২। িাপায়ির প্রধ্ািমন্ত্রী  

VII. SAARC - সদ্র দ্প্তর অবনস্থত – ১।  কাবুি    ২। কাঠমািু 

VIII. প্রাে 50 বছর দুটি ক্ষদ্শ নিয়মরু নবশ্ব আনধ্পতয নবস্তার কয়রনছি, তা হি – ১। ক্ষসানিয়েত রানশো 

এবং মানকণ ি যুক্তরাষ্ট্র     ২। ইংিযাি এবং ফ্রান্স 

IX. SAARC – এর সদ্সয ক্ষকািটি – ১। িারত     ২। আয়মনরকা 

X. NATO - এর অন্তিুণ ক্ত একটি ক্ষদ্শ হি – ১। িামণানি     ২। িারত 
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HARINGHATA  Mahavidyalaya 

DEPARTMENT OF POLTICAL SCINCE 
3rd Year Honours 

Internal Assignment (2020) 

Paper VI (Indian Political Thought) 

Full Marks 10 

নিন্ম নিনিত ক্ষেত্র পূর্ণ করা বাধ্যতামূিক  

িাম –  

নবস্বনবদ্যািয়ের ক্ষরনিয়েশাি িাম্বার – 

কয়িি ক্ষরাি িাম্বার -- 

Aবহুনবধ্ পছন্দ প্রশ্ন,নবকল্প দুটির ময়ধ্য সঠিক উত্তর টিয়ক নিনিত কয়রা, Marks : 1 X  10 = 10 

 
I. িারয়ত যারা ক্ষিিাফত আয়ন্দািয়ির ক্ষিতৃত্ব নদ্য়েনছি তায়দ্র ময়ধ্য অিযতম হয়িা – ১। শওকত আিী  

মহম্মদ্      ২। সুিাষ িন্দ্র ক্ষবাস 

II. পানকস্তাি প্রস্তাব কয়ব েৃহীত হে – ১। ১৯৪০ সাি                ২। ১৯৪২ সাি  

III. ফয়তাো -ই -িাহান্দানর বইটি ক্ষক রিিা কয়রি--  ১। নিোউনিি বারািী    ২। আবুি ফিি 

IV. The People's Education Society - ক্ষক েঠি কয়রি—১। নব আর আয়ম্বদ্কর  ২। মহাত্মা োন্ধী 

V.  The Social Reform পনত্রকার প্রার্পুরুষ ক্ষক নছয়িি –১। সযার সসেদ্ আহয়মদ্ িাি   ২। ক্ষমৌিািা 

আবুি কািাম আিাদ্  

VI. “ রাষ্ট্রযন্ত্র একটি হৃদ্েহীি যন্ত্র” -  মন্তবযটি কার –১। ক্ষমাহিদ্াস করমিাাঁ দ্ োন্ধী  ২। িহরিাি ক্ষিয়হরু  

VII. িারত ছায় া আয়ন্দািি কত সায়ি হে—১। ১৯৪২ সাি      ২। ১৯৪৩ সাি 

VIII.  India In Transition - বইটি ক্ষক রিিা কয়রি -- ১। রাময়মাহি রাে     ২। মািয়বন্দ্রিাথ রাে 

IX. আিীে  আয়ন্দািয়ির সায়থ কার িাম িন ত-১।মহম্মদ্ আিী িাি    ২। সযার সসেদ্ আহয়মদ্ িাি 

X.  ক্ষকাি বছর আইি অমািয আয়ন্দািি সংঘটিত হে – ১। ১৯৪৯ সাি       ২। ১৯৩০ সাি 
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HARINGHATA  Mahavidyalaya 

DEPARTMENT OF POLTICAL SCINCE 
3rd Year Honours 

Internal Assignment (2020) 

Paper VII (Political Sociology ) 

Full Marks 10 

নিন্ম নিনিত ক্ষেত্র পূর্ণ করা বাধ্যতামূিক  

িাম –  

নবস্বনবদ্যািয়ের ক্ষরনিয়েশাি িাম্বার – 

কয়িি ক্ষরাি িাম্বার -- 

Aবহুনবধ্ পছন্দ প্রশ্ন,নবকল্প দুটির ময়ধ্য সঠিক উত্তর টিয়ক নিনিত কয়রা, Marks : 1 X  10 = 10 

 

I. Power Is A Relationship -- উনক্তটি কার—১। অযািাি বি   ২। ক্ষহরল্ড িাসওয়েি 

II. First Lecture in Political Sociology - গ্রন্থটির ক্ষিিক হয়িি-- ১। টু্রমযাি   ২। নময়িিস 

III. Social System - গ্রন্থটি কত সায়ি প্রকানশত হে – ১। ১৯৫১    ২। ১৯৬১ 

IV.  দুিি প্রবর তানেকয়দ্র িাম ক্ষিি িাম হি --  ১। ক্ষোটায়িা মস্কা  এবং নিিয়ফ্রড পযায়রয়টা                            

২। িি িক এবং হবস 

V. The Ruling Class-  গ্রন্থটির ক্ষিিক হয়িি—১। ক্ষোটায়িা মস্কা    ২। িি রিস  

VI. একিি িারীবাদ্ী তানেয়কর িাম হি – ১। ক্ষমনর ওিয়টািক্রাফট    ২। হািা আয়রন্ট 

VII. Civic Culture গ্রন্থটির রিনেতা হয়িি – ১। েযানিয়েি আিমি এবং নসডনি িারবা                      

২।  এসনপ বমণা  এবং অযািাি বি 

VIII. NGO- এর পূর্ণরূপ নক-- ১। Non-Governmental Organization  ২। Non-Governmental 

Office 

IX. The Feminine Mystique -- গ্রন্থটির রিনেতা হয়িি – ১। ক্ষবটি নফ্রডাি  ২। নসয়মাি নদ্ ক্ষবায়েিার 

X. Political Man- গ্রন্থটির রিনেতা হয়িি – ১। মাটিণ ি নিপয়সট     ২। সযামুয়েি হানন্টংটি 

  

Send Your Scanned Answers shit to S.R. Sir , Whatsapp No. 8016521424          

 

 



4 
 

HARINGHATA  Mahavidyalaya 

DEPARTMENT OF POLTICAL SCINCE 
3rd Year Honours 

Internal Assignment (2020) 

Paper VIII (Public Administration ) 

Full Marks 10 

নিন্ম নিনিত ক্ষেত্র পূর্ণ করা বাধ্যতামূিক  

িাম –  

নবস্বনবদ্যািয়ের ক্ষরনিয়েশাি িাম্বার – 

কয়িি ক্ষরাি িাম্বার -- 

Aবহুনবধ্ পছন্দ প্রশ্ন,নবকল্প দুটির ময়ধ্য সঠিক উত্তর টিয়ক নিনিত কয়রা, Marks : 1 X  10 = 10 

 

I. িি প্রশাসয়ির  িিক কায়ক বিা হে --     ১। উয়রা উইিসি             ২। ক্ষহিনর ক্ষফওি 

II. POSDCoRB – এ P  ক্ষবািয়ত কী ক্ষবাঝাে –      ১। Planning     ২। programming 

III. সবজ্ঞানিক পনরিািি তয়ের িিক ক্ষক –  ১।  নরেস                ২।  ক্ষটির  

IV. Prismatic Society Revisited গ্রন্থটি কয়ব প্রকানশত হে –  ১।   ১৯৭৫        ২।   ১৯৮৫                     

V. প্রথম নময়িাব্রুক সয়ম্মিি কয়ব অিুনিত হে – ১। ১৯৮৬  ২। ১৯৬৮ 

VI. িো িিপ্রশাসয়ির উদ্ভয়বর সয়ে ক্ষক িন ত নছি  -- ১। হাবণাট সাইমি  ২।  ক্ষডাোইট ওোয়ল্ডা                  

VII. Administrative Behaviour বইটির রিনেতা ক্ষক – ১। িুথার েনিক     ২।  হাবণাট সাইমি                    

VIII. আইনি যুনক্তবাদ্ী কতৃণ ত্ব কার মাধ্যয়ম প্রকানশত হে – ১। আমিাতন্ত্র  ২।  মন্ত্রী                    

IX.  UPSC - এর পূর্ণরূপ নক – ১।  Union Public Service Commission  ২। United Public 

Service Commission               

X. নবয়দ্শ মন্ত্রয়কর কাি নক – ১।  আইি শৃঙ্খিা রো করা     ২।  সবয়দ্নশক সম্পকণ  পনরিািিা করা   
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HARINGHATA  Mahavidyalaya 

DEPARTMENT OF POLTICAL SCINCE 
3rd Year General 

Internal Assignment (2020) 

Paper IV (Indian Politics ) 

Full Marks 10 

নিন্ম নিনিত ক্ষেত্র পূর্ণ করা বাধ্যতামূিক  

িাম –  

নবস্বনবদ্যািয়ের ক্ষরনিয়েশাি িাম্বার – 

কয়িি ক্ষরাি িাম্বার -- 

Aবহুনবধ্ পছন্দ প্রশ্ন,নবকল্প দুটির ময়ধ্য সঠিক উত্তর টিয়ক নিনিত কয়রা, Marks : 1 X  10 = 10 

 

I. রায়িযর রািযপাি ক্ষক নিয়োে কয়রি—১। মুিযমন্ত্রী   ২। রাষ্ট্রপনত 

II. পনিমবয়ে কত সায়ি মনহিা কনমশি েঠিত হে – ১। ১৯৯২ সাি  ২। ১৯৯০ সাি 

III.  ক্ষক্রতা সুরো আইি প্রর্ীত হে – ১। ১৯৮৬ সাি   ২। ১৯৯০ সাি 

IV.  কযানবয়িট সনিব ক্ষক নিয়োে কয়রি—১। প্রধ্ািমন্ত্রী    ২। রাষ্ট্রপনত  

V. ক্ষিাকসিাে অথণ নবি ক্ষপশ কয়রি—১।  অথণমন্ত্রী   ২। প্রধ্ািমন্ত্রী  

VI. িারয়তর রাষ্ট্রপনত প্রধ্াি পরামশণদ্াতা হয়িি -- ১। প্রধ্ািমন্ত্রী    ২। ক্ষিাকসিার নিকার  

VII. কত সায়ি িাতীে মািবানধ্কার কনমশি েঠিত হে – ১৯৯৫ সাি    ২। ১৯৯৩ সাি 

VIII.  নত্রস্তর পঞ্চায়েত বযবস্থার সয়বণাচ্চ স্তর এর িাম হি – ১। ক্ষিিা পনরষদ্  ২। পঞ্চায়েত সনমনত 

IX. IAS - এর পূয়বণ নছি – ১।  ICS    ২।  IPS  

X. কত তম সংনবধ্াি সংয়শাধ্িীর মাধ্যয়ম িারয়ত পঞ্চায়েত বযবস্থা িািু করা হে –- ১।  73 তম সংনবধ্াি 

সংয়শাধ্িী     ২।  74 তম সংনবধ্াি সংয়শাধ্িী 
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