
Sarat Centenary College, Dhaniakhali, Hooghly 

Department of History 

4th 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 email Id/ Whats apps No 

Paper-CC-

VIII 

Rise of Modern West-II Prof. Sasim Gangopadhaya No-

9433984175 

1. ১৭শ শিরক ইউরোরেে অর্থননতিক সংকট সম্পরকথ  একটি সংতিপ্ত টীকা পের া।  
2. ইংেযারেে গৃহযুরেে প্রকৃতি তক তিে?  

3. ১৭শ শিরক ইউরোরে আধুতনক তেজ্ঞারনে জন্ম কীভারে হরেতিে? 

Paper-CC-IX History of India (1757-

1857) 

Prof. Papiya Chakraborty 
412hist.papiac@gmail.com 

1. েক্সারেে যুরেে িাৎেযথ উরে  করো। 
2.  অেতশল্পােরনে উেে একটি টীকা পে ।  
3. ভােরিে আধুতনক  ানুষ তহরসরে োজা ো র াহন োরেে অেদান আরোচনা করো।  

 

Paper-CC-X History of India-III 

(1858-1964) 

Prof. Manab Ghosh 
412mhis@gmail.com  

1. নীে তেররারহে েটভূত কা আরোচনা করো।  
2. ভােরিে সাম্প্রদাতেক োজনীতিে উদ্ভরেে েটভূত কা উরে  করো।   
3. ভােিীে জািীে কংরেরসে প্রর্  কুত়ি েিরেে কাযথােেী আরোচনা করো।  

 

Paper-SEC-II Understanding Popular 

Culture or Art 

Appreciation: An 

introduction to Indian 

art.  

Prof. Arabindu Sardar 

historysccas412@gmail.com 

1. ভােিীে জনসংসৃ্কতিে উেে ইন্টােরনরটে প্রভাে আরোচনা করো।  
2.  োংো তসরন াে সিযতজৎ োরেে অেদান উরে  করো। 
3. পিা াে এোকাে পয পকারনা একটি উৎসরেে তেেেণ দাও              or 
1. ম োঘল শোসনকোলল চিত্রকলোর বৈচশষ্ট্য উলেখ কলরো। 

2. রো চকঙ্কর মৈইলের চশল্পকল ের পচরিয় দোও ।  
3. সোাঁচি সূ্তপ এর উপর একটি প্রৈন্ধ মলখ।  

 

mailto:412hist.papiac@gmail.com
mailto:412mhis@gmail.com
mailto:historysccas412@gmail.com


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-4 & 

GE-4) 

History of India (from 

1707 A.D - 1950 A.D) 

Prof. Chaitali Sickly  

412histcs@gmail.com   

1. 1765 সারে ইস্ট ইতেো পকাম্পাতনে পদওোতন োরভে িাৎেযথ উরে  করো।   
2. 1857 সারেে  হাতেররারহে প্রকৃতি উরে  করো। 
3. আইন অ ানয আরদােরনে পপ্রিােট েণথনা করো।  

Paper-SEC-II Understanding 

Heritage 

Prof. Arabindu Sardar 

historysccas412@gmail.com 

4.  ূিথ  (Tangible) ও তে ূিথ  (Intangible) ঐতিহয েেরি কী পোঝাে।  
5. পিা াে পদ া একটি পহতেরটজ সাইরটে ভ্র রণে তেেেণ পে ।  

 

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 া পদওোে পশষ িাতে  4 জেুাই, 2021। 

                                                             S/d       Prof. Sasim Gangopadhaya 

                                                                           HOD of History 

                                                                      Sarat Centenary College 

 

mailto:412histcs@gmail.com
mailto:historysccas412@gmail.com

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

