নািটশ
Department of History, Subhas Chandra Bose Centenary College
এত ারা ইিতহাস িবভা গর অনাস, GE ও GCC এর সম ছা ছা ী দর জানা না হ
য 4th স ম ার এর
ই ারনাল পরী ার জন আগামী 08/09/2021 তাির খর ম ধ িন িলিখত িবষয় িল ত এসাইন ম িল খ
depthistory.internal@gmail.com এই ই মইল এ জমা কর ত হ ব। িত পপা র দুিট ক র িবষয় থাক ব
তার ম ধ য কা না একিট িবষ য় অনিধক 1000 শ িন জর ভাষায় এসাইন ম িলখ ত হ ব। িবষয় িল
পপার অনুযায়ী আলাদা আলাদা ভা ব িন চ িদ য় দয়া হ লা।
All the honours, GE and GCC students of Department of History are hereby notified that for the
4th semester internal exam they have to submit assignments on each paper within 08/09/2021
on the email id - depthistory.internal@gmail.com. There will be two options in each paper
among which they have to choose one topic per paperwise and prepare the assignment within
1000 words. The options for each paper are given below.
অনাস (Honours) Paper - VIII History of Mughal India:
1.Explain Akbar's Rajput policy.
আকব রর রাজপুত নীিত ব াখ া কর।
Or, অথবা
2.How does the Mansabdari system consolidated the Mughal system of governance?
মনসবদাির

থা িকভা ব মুঘল শাসনব ব া ক সুসংহত ক র?

Paper - IX History of Late Medieval India:
1.What do you know about the expansion of British empire in North India and the resistance
offered by the Sikhs under Ranjit Singh.
উ র ভার ত ি িটশ শি

িব ার এবং রি ত িসং এর নতৃ

িশখ

িত রা ধর িববরণ দাও।

Or, অথবা
2.Discuss the role of Hyder Ali and Tipu Sultan in resisting the expansion of British power in
India.
ইং রজ দর আ মণ

িত রা ধ হায়দার আলী ও িটপু সুলতা নর ভিমকার িববরণ দাও।

Paper - X Rise of Modern Europe:
1.Is the reign of terror justifiable?
স া সর রাজ িক সমথন যাগ ?

Or, অথবা
2.Evaluate the terms of the Vienna Congress.
িভ য়না কং

স এর শতাবলীর মূল ায়ন কর।

G.E. & GCC Internal Exam- History of Europe from the 15th to the 20th century :
1.Evaluate the reign of terror.
স া সর রাজ র মূল ায়ন কর।
or, অথবা
2.Write a review of the economic condition of pre-revolutionary France.
িব ব পূববত

া

র অথ নিতক অব া পযা লাচনা ক রা।

SEC paper - Bengal music
1.Write a note on Thumri and Tappa song.
ঠমরী ও ট া সংগীত এর ওপর ট কা লখ।
or, অথবা
2.Write a note on Rabindrasangit and Nazrul-giti.
রবী

সংগীত ও নজ লগীিত র স

ক যা জা না ল খা।

