
 

 

 

29/09/2022 

Political Science Internal Assessment Notice 

Internal Assessment - 3rd and 5th Semester BA Programme Courses are to complete the assignment 

and submit your assignments from 7th to 10th November, 2022 in Room no K25 11am to 1pm. 

Instructions -  

1. You have to answer ONLY ONE question.  

2. Your answer should not exceed 1000 words.  

3. DO NOT use any stick file. Just staple your answer and submit it  

4. Write your Name, College Roll No, University Roll No, Semester, Name of the Paper in the 

front page. 

The questions are given below, check your appropriate paper and answer ONLY ONE 

 

5th Semester  

5th Sem DSE 501 A Party System in India  

Discuss the institutional structure, programme and policies of All India Trinamool Congress 

তৃনমূল কংগ্রেস দগ্রলর সাংগঠননক কাঠাগ্রমা, নীনত ও প্রকল্পগুগ্রলা আগ্রলাচনা কর।  

OR/ অথবা 

Discuss the emergence of regional political parties in Indian Political System. 

ভারগ্রতর দলীয় বযবস্থায় আঞ্চনলক দগ্রলর উত্থান বযাখ্যা কর। 

 

5th Sem SEC Public Opinion and Survey Research 

Explain the concept of public opinion. Do you think it plays a vital role in a democratic system? 

Discuss. 

জনমত এর ধারণা আগ্রলাচনা কর। তুনম নক মগ্রন কর এই জনমত গণতানিক বযবস্থায় গুরুত্বপূণণ ভূনমকা 
পালন কগ্রর। আগ্রলাচনা কর।  

OR/অথবা 



 

 

What do you understand by Sampling? Differentiate between random sampling and non random 

sampling with suitable examples. 

নমুনা চয়ন বলগ্রত নক ববাঝ? উদাহরণ সহ পক্ষপাতহীন নমুনা চয়ন এবং অপক্ষপাতহীন নমুনা চয়ন 
এর পাথণকয ননরূপণ কর। 

 

GE 501 Reading Gandhi (programme)  

Analyse Gandhi’s critique of Modern Civilization as discussed in Hind Swaraj. 

নহন্দ স্বরাজ এ আগ্রলানচত গান্ধীজীর আধুননক সভযতার সমাগ্রলাচনা নবগ্রেষণ কর।  

OR/অথবা 

What are Gandhi’s views on the question of Women’s liberation? Discuss. 

মনহলাগ্রদর স্বাধীনতার প্রগ্রে গান্ধীজীর নক মতামত নিল। আগ্রলাচনা কর। 

 

3rd Semester  

DSC 303 Comparative Politics  

Explain the main features of the British parliamentary system. Do you agree with the view that the 

Prime Minister plays a central role in it? Discuss. 

নিটিশ সংসদীয় বযবস্থার মূল ববনশষ্ট্যগুনল আগ্রলাচনা কর। ‘এই সংসদীয় বযবস্থায় প্রধানমিী বকন্দ্রীয় 
ভূনমকা পালন কগ্রর’- তুনম নক এই বক্তগ্রবয সহমত বপাষণ কর। যুনক্ত সহকাগ্রর আগ্রলাচনা কর। 

 OR/ অথবা 

Discuss the main features of the one party system with special reference to China. 

নবগ্রশষ ভাগ্রব চায়না বক উগ্রেখ্ কগ্রর এক দলীয় বযবস্থার মূল ববনশষ্ট্যগুনল আগ্রলাচনা কর।  
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