
Prabhat Kumar college,Contai 
Department of History 

Internal Evaluation-2020 
Sub: History(Honours) 

Semester: ii / Full Marks- 30 
Paper- CC-3 

 
িনেচর যেকান এক  ে র উ র দাও। 

১. মৗয সা াজ  িক ক ীভূত আমলাত  িছল? 

২.স াট অেশােকর ধ  স েক আেলাচনা কর। 

৩. ষান আমেল ভারত- রাম বািনজ  স েক আেলাচনা কর। 

৪.সাতবাহন সা ােজ র  নরপিত গৗতমীপু  সাতকণ র কৃিতে র মূল ায়ন কর। 

৫. যুগেক িক সুবণযুগ বলা যায়? 

Paper- CC-4 
 

িনেচর যেকান এক  ে র উ র দাও। 

১.শশা েক িক বাংলার থম াধীন সােবােভৗম নরপিত বলা যায়? তামার উ েরর পে  যুি  

দাও। 

২.হষবধেনর কৃিতে র মুল ায়ন কর। 

৩.ি শি  সং ােমর কারণ ও  লখ। 

৪.প ব-চালুক  িশ কলা স েক িব ািরত আেলাচনা কর। 

৫. চালেদর সামুি ক কাযকলাপ স েক আেলাচনা কর। 

  
 

 
 
 
 



 
 
 

Prabhat Kumar college,Contai 
Department of History 

Internal Evaluation-2020 
Sub: History(Generic Elective) 
Semester: ii / Full Marks- 30 

Paper- GE-2 
 

িনেচর যেকান এক  ে র উ র দাও। 

১.ঔপিনেবিশক ভারেত িব ান চচা স েক আেলাচনা কর। 

২.ভারেতর িব ান চচায় ইউেরাপীয়েদর ভূিমকা িক? 

৩. বাস ইনি উশন স েক িব ািরত আেলাচনা কর। 

৪.ভারতীয় িব ােনর উ িতেত মহা া গা ী ও জওহরলাল নেহ র অবদান আেলাচনা কর। 

৫সামািজক ও সাং ৃ িতক ে  ব ািনক কাযকলােপর ভূিমকা িক? 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 



Prabhat Kumar college,Contai 
Department of History 

Internal Evaluation-2020 
Sub: History(Honours) 

Semester: iv / Full Marks- 30 
Paper- CC-8 

িনেচর যেকান এক  ে র উ র দাও। 

১.ইউেরােপ সাম তে র পতেনর কারণ েলা আেলাচনা কর। 

২মানবতাবাদী িশ ার বিশ  িক? রেনসাঁস িচ া েন এ  কতটা ভািবত হেয়িছল? 

৩. াদশ শতেকর ইউেরাপীয় নবজাগরন স েক লখ। 

৪.ইউেরােপর ধমসং ার আে ালেন মা ন লুথােরর ভূিমকা আেলাচনা কর। 

৫.ইংল াে র ধমসং ার আে ালন স েক লখ। 

                                                         
                                                   Paper- CC-9 
িনেচর যেকান এক  ে র উ র দাও। 
১.ফরািস িব েবর সামািজক,অথৈনিতক ও রাজৈনিতক কারন আেলাচনা কর। 

২.ফরািস িব েবর প ােত দাশিনকেদর ভূিমকা িক িছল? 

৩. নেপািলয়ন বানাপােটর মহােদশীয় ব াব া স েক আেলাচনা কর। 

৪. নেপািলয়ন বানাপােটর পতেনর কারণ েলা লখ। 

৫.িভেয়না সে লেনর নীিত িল িক িছল?এ িল িক সফল হেয়িছল? 

                                                            Paper- CC-10 
িনেচর যেকান এক  ে র উ র দাও। 

১. াে  জলুাই িব েবর কারন েলা িক িছল?এই িব েবর তাতপয িক িছল? 

২.িবসমাক িকভােব জামািনর ঐক সাধন কেরিছেলন? 

৩.ি িময়ার যুে র কারন ও  লখ। 

৪.১৮৭৮ ী াে  বািলন চুি  িক াচ  সমস ার সমাধান করেত পেরিছল? 

৫.ইংল াে  থম কন িশ িব ব হেয়িছল? 



 
 
 

                  Prabhat Kumar college,Contai 
Department of History 

Internal Evaluation-2020 
Sub: History(Generic Elective) 
Semester: iv / Full Marks- 30 

Paper- GE-4 
 

িনেচর যেকান এক  ে র উ র দাও। 

১.নারীিশ া ও নারীর মতায়ন িবষেয় িবিভ  কিমশন ও কিম  স েক আেলাচনা কর। 

২.জাতীয় নারীিশ া িবষয়ক দূগাবাই দশমূখ কিম  িবষেয় িক জান। 

৩.মধ যুেগর ভারেত নারীিশ ার অ গিত িবষেয় আেলাচনা কর। 

৪.ভারেত নারীিশ ার িব াের ী ান িমশনারীেদর ভূিমকার মূল ায়ন কর। 

৫.নারীর মতায়েন িশ ার ভূিমকা িক? 

                      Prabhat Kumar college,Contai 
Department of History 

Internal Evaluation-2020 
Sub: History(Hons, SEC) 

Semester: iv / Full Marks- 20 
Paper- Sec-2 

 
িনেচর যেকান এক  ে র উ র দাও। 

১. াধীন ভারেতর পররা নীিতর ল  ও উে শ  িক িছল? 

২.ভারেতর জাটিনরেপ  আে ালেনর কারন ও  লখ। 

৩.ভারত-চীন স ক ও প শীল নীিত স েক আেলাচনা কর। 

৪.ভারত ও সািভেয়ত রািশয়ার স ক িন পন কর। 

৫.পারমানিবক অ  িতেযাগীতা রােধর াথিমক উে াগ িহসােব সািবক েচ ার আেলাচনা কর। 



                  Prabhat Kumar college,Contai 
Department of History 

Internal Evaluation-2020 
Sub: History(General) 

Semester: ii / Full Marks- 30 
Paper-DSC-1B- CC-2 

িনেচর যেকান এক  ে র উ র দাও। 

১.আরবেদর িস ু  অিভযােনর কারন ও  স েক লখ। 

২.ইলতুতিমসেক িক সুলতািন সা ােজ র কৃত িত াতা বলা যায়? 

৩.ই া ব াব া স েক আেলাচনা কর। 

৪.িবজয়নগর সা ােজ র সামািজক,অথৈনিতক ও সাং ৃ িতক ব াব া স েক আেলাচনা কর। 

৫. ইিলয়াসশাহী বংেশর অবদান লখ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



                      Prabhat Kumar college,Contai 
Department of History 

Internal Evaluation-2020 
Sub: History(General) 

Semester: iv/ Full Marks- 30 
Paper-DSC-1D- CC-4 

 
িনেচর যেকান এক  ে র উ র দাও। 

১.ভারেত জাতীয়তাবােদর আিবভােবর কারন িল িক? িক ? 

২.ভারেতর জাতীয় কংে েসর উৎপি  সং া  িবিভ  মতামত িল লখ। 

৩.গা ীজীর সবভারতীয় রাজনীিতেত উ ান িকভােব হেয়িছল? 

৪.ভারত ছােড়া আে ালেনর কারণ ও  স েক আেলাচনা কর। 

৫.ভারত িবভাজন িক অিনবায িছল? 

 

 

                  Prabhat Kumar college,Contai 
Department of History 

Internal Evaluation-2020 
Sub: History(General, SEC ) 

Semester: iv/ Full Marks- 20 
Paper-SEC-2 

 

িনেচর যেকান এক  ে র উওর দাও। 

১.বি মচ  চে াপাধ ােয়র ইিতহাস চতনা স েক লখ। 

২.জাতীয়তাবােদর িবকােশ অ য় মার মে র ভূিমকা আেলাচনা কর। 

৩.আন মঠ স েক িব ািরত আেলাচনা কর। 

৪.রেমশচ  মজমুদােরর ইিতহাস চতনা স েক লখ। 

৫.রবী নাথ ঠা েরর জাতীয়তাবাদী চতনা স েক আেলাচনা কর। 



Prabhat Kumar college,Contai 
Department of History 

Internal Evaluation-2020 
Sub: History(Honours) 

Part-II (Old) / Full Marks- 45 
Paper- iii 

িনেচর যেকান এক  ে র উ র দাও। 

১. পেলাপেনসীয় যু  সংঘ ত হওয়ার প ােত থিুকিদিদেসর আত তে র  কতটা আেলাচনা কর। 

২. পিরি েসর সা াজ বাদ পযােলাচনা কের দখাও তােক মহান সা াজ বাদ বলা কতটা যুি যু ? 

৩.িনিকয়ােসর শাি চুি  স েক আেলাচনা কর। 

৪.সে স স েক আেলাচনা কর। 

৫.নাট কার িহসােব এির েফিনেসর অবদান আেলাচনা কর। 

                      Paper- iv 
িনেচর যেকান এক  ে র উ র দাও। 

১.িপেরনিথিসেসর অ িনিহত িবষয়ব  আেলাচনা কর। 

২. ডািরক বাবােরাসার ইটালীয় নীিত আেলাচনা কর। 

৩.সাম তে র বিশ  িক িছল? 

৪. ু েসেডর কারণ েলা িক িছল? 

৫.মধ যুেগর ইউেরােপ শহেরর উ ব ও িবকাশ িকভােব হেয়িছল? 

                         Paper- v 
 

িনেচর যেকান এক  ে র উ র দাও। 

১. থম িতনজন পেশায়ার নতৃে  মারাঠাজািতর সার স েক লখ। 

২.ঈ রচ  িবদ াসাগর স েক আেলাচনা কর। 

৩.১৮৫৭-এর মহািবে ােহর কারণ িল লখ। 

৪.লড ডালেহৗিসর িবেলাপ নীিতর  িবে ষন কেরা। 

৫.নীলিবে ােহর কারণ ও ফলাফল আেলাচনা কর। 


