
Sarat Centenary College, Dhaniakhali, Hooghly 

Department of History 

2nd Semester Internal Examination-2020-21 (Honours & General) 

   প্রতিটি পেোরে দটুি করে প্ররেে উত্তে তদরি হরে। প াট 5*2=10 নম্বে ।  প্রতিটি প্ররেে  ান 5 ।  

Paper Name of the Paper Assignment to be submitted in 

specific Whats apps No- 

Paper-CC-III History of India-II (600-1206 

A.D) 

Prof. Sasim Gangopadhaya No-

9433984175 

1. প ৌড়োজ শশারেে কৃতিত্ব আর াচনা করো।  
2. পচা  োজারদে স্বায়ত্তশাসন েযেস্থা সম্পরকে  আর াচনা করো ।  
3. পসন োজেংরশে েিরনে কােণ উরেখ করো।  

 

 
Paper-CC-IV Social formation and Cultural 

pattern of the Medieval 

World 

Prof. Sasim Gangopadhaya No-

9433984175 

1.  ধ্য যুর ে ইউরোরে সা ন্ত্রিরন্ত্রে  ূ  বেতশষ্ট্য গুত  তক তক?  

2.  ধ্য যুর ে ইউরোরে 'তশভা তে' ে রি তক পোঝ? 

3. প্রাচীন পোর ে সা াতজক স্তেতেনযাস আর াচনা করো। 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



For General Course- 

প্রতিটি পেোরে দটুি করে প্ররেে উত্তে তদরি হরে। প াট 5*2=10 নম্বে ।  প্রতিটি প্ররেে  ান 5 ।  

Paper Name of the Paper Assignment to be submitted in 

specific email Id/ Whats apps No 

Paper- (CC-2 & 

GE-2) 

History of India 

(from 300 A.D - 

1200 A.D) 

তনরচ উতেতখি তেশ্বতেদযা রয়ে পো  নম্বে 

অনুযায়ী তনতদে ষ্ট্ ইর ই  আইতিরি পিা ারদে 

অযাসাইনর ন্ট জ া পদরে। 
1. সম্রাট তিিীয় চন্দ্রগুরেে কৃতিত্ব আর াচনা করো।  
2. পচা  োজারদে সা ুতিক কাযেক াে েণেনা করো।  
3. আেেরদে তসনু্ধ তেজরয়ে িাৎেযে আর াচনা করো।  

University Roll No (200141200001 to 200141200223) =412hist.papiac@gmail.com 

University Roll No (200441210003 to 200441210371) =412hishmc@gmail.com    
University Roll No (200441210372 to 200441210641) =412histcs@gmail.com  
                       

The Assignment must carry the following details of the student: 

1. Name of the Student  

2. University Roll number: 

3. University Registration number: 

4. Paper Name: 

5. Mobile Number: 

 অযাসাইনর ন্ট (Assignment) জ া পদওয়াে পশষ িাতেখ 4 জ ুাই, 2021। 

                                                             S/d       Prof. Sasim Gangopadhaya 

                                                                           HOD of History 

                                                                      Sarat Centenary College 
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	প্রতিটি পেপারে দুটি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। মোট 5*2=10 নম্বর ।  প্রতিটি প্রশ্নের মান 5 ।

