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এত দ্বারা সকল ছাত্র ছাত্রীদের জানাদনা যাদে যয, বিএ যসবিস্টার ২,৪,৬( অনাস এিং
স
যজনাদরল) এর ইবতহাস বিষদে HOME ASSIGNMENT ৬
ষ্ঠ সেমিস্টার এর সেত্রে প্রদতেকটি যেোর এ েুটি কদর আর িাবক যসবিস্টার এর যেদত্র একটি কদর ) জিা বেদত হদি জিা যেওোর যেষ তাবরখ
৩০.০৬.২০২১ েব্দ সংখো অনাস এর
স
যেদত্র কি যিেী ৩০০০ এিং যজনাদরল এর যেদত্র কি যিেী ২০০০ প্রবতটি যসবিস্টার এর বনবেস ষ্ট HOME
ASSIGNMENT ও তার েংমিষ্ট সিল আইমি মিত্রে উত্রেখ করা হল---2nd semester[honours]: [ Email id: sem2hish@gmail.com]
CC Paper - III History of India (600 - 1206 AD)
তৃ তীয় িগরায়ণ বলত্রত মক সবাঝ? আমি িধ্য যুত্রগ িগরায়ত্রণর প্রকৃমত েম্পত্রকে আত্রলাচিা কত্ররা।
CC Paper - IV Social Formation and Cultural Pattern of the Medieval World
িধ্যযুত্রগর ইউত্ররাত্রের মিো োংস্কৃমতক মবকাত্রির সেত্রে মবশ্বমবিযালত্রয়র উদ্ভত্রবর কারি ও গুরুত্ব আত্রলাচিা কত্ররা।
2nd semester [ general]: [ Email id: ge2ndsemester@gmail.com]
CC Paper – I B History of India from 300 to 1206 AD)
আমি-িধ্য যুত্রগ ভারত্রত কী োিন্ততত্রের অস্তিত্ব মিল? ঐমতহামেকত্রির িতািত্রতর মভমিত্রত আত্রলাচিা কর।
4th semester[honours]: [ Email id: semesterhis4@gmail.com]
CC Paper - VIII Rise of Modern West – II (17th & 18th Centuries)
ইংলযাত্রে মিল্পমবপ্লত্রবর জিয িায়ী মবমভন্ন উোিািগুমল েম্পত্রকে আত্রলাচিা কর।
CC Paper - IX History of India - V (1758 - 1857)
বাংলা তথা ভারত্রতর ঐমতহামেক েট-েমরবতেত্রি েলািীর যুত্রের ভূ মিকা মিরুেি কর।
CC Paper - X History of India VI (1858 - 1964)
স্বত্রিিী আত্রদালি বলত্রত মক সবাঝ। স্বত্রিিী আত্রদালত্রির মবমভন্ন ধ্ারা গুমল আত্রলাচিা কর।

SEC Paper - II Art Appreciation: An introduction to Indian Art
িুঘল স্থােত্রতযর গঠিশিলী েম্পত্রকে আত্রলাকোত কর। আকবর এবং িাহাজাহাত্রির স্থােতযশিলীর োথকয
ে কীরূে মিল?

4th semester [ general]:
CC Paper – I D History of India from 1707 - 1950 AD)

[ Email id: gcc4semhisgen@gmail.com]

তু মি মক িত্রি কত্ররা ভারত মবভাজি অমিবায মিল?
ে
SEC Paper - II Understanding Heritage [ Email id: 4semhisgsec2@gmail.com]
UNESCO এর পূর্ নাম
ণ
কি? সমগ্র কিশ্ব জুড়ে ঐকিহাকসি স্থান সংরক্ষডর্ UNESCO কি ভূ কমিা পালন িরডে?
6th semester[honours]:[ Email id: sem6hish@gmail.com]
CC Paper - XIII History of Modern Europe II(1871-1945)
1. মবেিাকে সকি 'রক্ত ও সলৌহ িীমত ' গ্রহি কত্ররমিত্রলি।
2. মবশ্ব রাজিীমতত্রত জামতেংঘ গঠত্রির প্রোেট েংত্রেত্রে আত্রলাচিা কর।
CC Paper - XIV Making of the Contemporary World (1946 – 2000)
1. েযাত্রলস্টাইি েিেযা একটট মবতমকেত অধ্যায়।
2. মিতীয় মবশ্বযুত্রের েরবতী কাত্রল ঠাো লড়াই এর েটভূ মি আত্রলাচিা কর।
DSE Paper - III History of Modern East Asia (1840- 1919]
1. আমিি যুত্রের েটভূ মি আত্রলাচিা কর।
2. জাোত্রি মকভাত্রব মিইস্তজ িােত্রির েুিঃ প্রমতষ্ঠা হত্রয়মিল?
DSE Paper - IV History of China & Japan (1919- 1949)
1. ৪ ঠা সি আত্রদালত্রির েটভূ মি বযাখযা কর। চীত্রির ইমতহাত্রে এই আত্রদালত্রির গুরুত্ব আত্রলাচিা কর।
2. চীত্রির প্রমত জাোত্রির ২১ িিা িামবর েংমেপ্ত আত্রলাচিা কর।

6th semester [ general]:
DSE Paper – I B History Some Aspects of European History (1789 - 1945) [ Email id: 6semhisgendse2@gmail.com]
1) িরামে মবপ্লত্রবর সিেত্রথয িািমিকত্রির
ে
ভূ মিকা কী মিল ?
2) িহাত্রিিীয় অবত্ররাধ্ বলত্রত কী সবাত্রঝা ? সিত্রোমলয়ত্রির েতত্রি এর ভূ মিকা কী মিল ?
GE Paper - II Gender & Education in India [Email id: 6semhistgenge2@gmail.com]
1.স্বাধ্ীিতা েরবতী কাত্রল ভারত্রতর িারী মিোর মবকাি েম্পত্রকে আত্রলাচিা কত্ররা।
2. ভারত্রত িারী মিোর প্রোত্ররর িািা বাধ্া েিূ হ েম্পত্রকে আত্রলাকোত কত্ররা।
SEC - IV Art Appreciation: An Understanding to Indian Art [ Email id: 6semhisgensec4@gmail.com]
1. প্রাচীি ভারত্রতর িস্তদর স্থােতয মিলী ও তাত্রির মবমিষ্টয েম্পত্রকে আত্রলাচিা কত্ররা।
2. িুঘল যুত্রগর স্থােতয কলার েংমেপ্ত েমরচয় িাও।

অক্রূর েরিার [ মবভাগীয় প্রধ্াি]
ইমতহাে মবভাগ
কমব জয়ত্রিব িহামবিযালয়

