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ইতিহাস তিভাগের 3rd সসগেস্টাগরর অনাসস ও GCC এর ইন্টারনাল পরীক্ষার এসাইনগেন্ট এর প্রত্যেক পত্রের বিষয় তনগে তিগে সিওো হগলা।সেস্ত 

ছাত্রছাত্রী িাাঁ গির তনগের তিষেটি সিগছ তনগে ১000 শত্রের মত্রযে এসাইনত্েন্ট বিত্রে জো করগি হগি   

depthistory.internal@gmail.com ইত্রমইি এ আোেী ১০/০২/২০২২ িাতরগের েগযে। 

 All 3rd semester students of Department of History are hereby notified that Honours & GCC 

assignment topics of each paper for internal examination are given below. Students must choose their 

subject, write the assignment within 1000 words and submit the assignment in 

depthistory.internal@gmail.com  within 10/02/2022. 

Paper CC-V: 

যে যকোন একটি প্রত্রের উত্তর দোও./Answer any one question. 

1.Evaluate the Sher Shah’s administrative systems? 

১.ত্রশরশোত্রের শোসন িেিস্থোর মূিেোয়ন কর। 

2.Is the Sultanate state in India ‘theocracy’? 

২.ভোরত্রের সুিেোনী রোষ্ট্র বক যমমোশ্রয়ী ? 

3.Discuss the art and  literature  of the Vijay Nagar Empire.    

৩.বিজয়নগর সোম্রোত্রজের সোবেেে ও সংসৃ্কবের পবরচয় দোও। 

 

CC-VI: 

যে যকোন একটি প্রত্রের উত্তর দোও./Answer any one question. 

1.যমম সংস্কোর অত্রদোিত্রন জন কেোিবভত্রনর ভুবমকো আত্রিোচনো কর? 

Discuss the role of John Calvin in the religion reformation movement? 

2.বেশিছর িেোবপ েুত্রে যমমই বক একমোে কোরন বছি। 

Religion was the only reason for 30 years of war. 

3.ফোবদমনোদ ও ইসোত্রিিোর যনেৃত্রে যেত্রনর উত্থোন আত্রিোচনো কর। 

Discuss the rise of Spain, led by Ferdinand and Isabella. 

 

CC-VII 
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যে যকোন একটি প্রত্রের উত্তর দোও./Answer any one question. 

1.সপ্তদশ শেোেীর সংকট আত্রিোচনো কর। 

Discuss the crisis of the seventeenth century. 

2.িং পোিমোত্রমত্রের কোেমোিিী আত্রিোচনো কর। 

Discuss the functions of the Long Parliament. 

3.বশল্প বিপ্লত্রির ফিোফি আত্রিোচনো কর। 

Discuss the consequences of the Industrial Revolution. 

 

 SEC Art and architecture: অনার্স (Honors) 

যে যকোন একটি প্রত্রের উত্তর দোও./Answer any one question. 

1. ঐবেেে বক? ঐবেেে যক যকন সংরক্ষন করো উবচৎ? 

What is heritage? Why should heritage be preserved? 

2. মূেম  ঐবেেে কোত্রক িত্রি? উদোেরণ সেত্রেোত্রগ বিমূেম  ঐবেেে বিষয়টি বিত্রেষণ কর। 

What is tangible tradition? Analyze abstract heritage with example. 

3. মুঘি স্থোপেে বশল্প সম্পত্রকম  আত্রিোচনো কত্ররো। 

Briefly discuss the Mughal architecture. 

 

 

GCC-III : History of Modern India till Independence ( For GE & General course) 

যে যকোন একটি প্রত্রের উত্তর দোও./Answer any one question. 

১)নিাি তসরাগের সাগে ইংগরেগির তিগরাগযর কারণ গুতল আগলােনা কর 

 Discuss the reasons for the British dispute with Nawab Siraj.  

২) ১৭৬৫ সাগলর সিওোনী লাগভর গুরুত্ব তক তছল?   

What was the significance of the grant of Diwani in 1765? 

৩)রাো রণতেৎ তসং এর কৃতিত্ব আগলােনা কর 

Discuss the achievements of Raja Ranjit Singh 

 

SEC - Art and architecture: জেনারেল (General) 

যে যকোন একটি প্রত্রের উত্তর দোও./Answer any one question. 



1. মূেম  ঐবেেে কোত্রক িত্রি? উদোেরণ সেত্রেোত্রগ বিমূেম  ঐবেেে বিষয়টি বিত্রেষণ কর। 

What is tangible tradition? Analyze abstract heritage with example. 

1. মুঘি স্থোপেে বশল্প সম্পত্রকম  আত্রিোচনো কত্ররো। 

Briefly discuss the Mughal architecture. 

2. ঐবেেে বক? ঐবেেে যক যকন সংরক্ষন করো উবচৎ? 

What is heritage? Why should heritage be preserved? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


