
Sarat Centenary College, Dhaniakhali, Hooghly 

Department of History 

 6th 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-

XIII 

History of Modern Europe-II 

(1871-1945) 

Prof. Arabindu Sardar 

historysccas412@gmail.com 
1. ইিাতিরি ফ্যাতিোরদে উদ্ভরেে কােণগুতি তক তিি?  

2.  নে িাম্রাজ্যোদ প্রথ  তেশ্বযুদ্ধ পক তকভারে প্রভাতেি করেতিি?  

3.  প্রথ  তেশ্বযুরদ্ধে জ্নয জ্া মাতনরক তক দায়ী কো যায- যুতিিহ আরিাচনা করো। 

 

Paper-CC-

XIV 

Making of the Contemporary 

World (1946-2000) 

Prof. Sasim Gangopadhaya No-

9433984175 
1. ঠান্ডা িড়াইরযে প্রকৃতি তক তিি?  

2. পজ্াট তনেরেক্ষ আরদািন েিরি তক পোর া?  

3. Glasnost ও Perestroika তক তিি? 

      

Paper-DSC-

III 

History of Modern East Asia (1840-

1919)  

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

1. কযান্টন োতণজ্য প্রথাে বেতিষ্ট্য পিখ। 

2.  িাইতেিং তেররারহে েযথমিাে কােণ উরেখ করো । 

3.  জ্াোরন পিাগুনিরেে েিরনে কােণ আরিাচনা করো। 
 

Paper-DSC-

IV 

History of China & Japan (1919-

1949) 

Prof. Moumita Chakraborty 

No-8017419013 

1. 8ঠা প  আরদািরনে প্রকৃতি তেরেষণ করো।   
2. 1931 িারি জ্াোন পকন  াঞু্চতেযা আক্র ণ করেতিি?  

3. জ্াোরন োজ্ননতিক দরিে ভূত কা আরিাচনা করো।  

 

 

 

 

mailto:historysccas412@gmail.com
mailto:412hist.papiac@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- DSE-IB Some Aspects of  

European History 

(1789-1945) 

Prof. Arabindu Sardar 

historysccas412@gmail.com 

1. জ্িুাই তেপ্লরেে কােণ গুতি উরেখ করো । 

2.  জ্া মাতনে ঐকয আরদািরনে েটভূত  আরিাচনা করো  
3. ইিাতিরি ফ্যাতিোরদে উদ্ভরেে কােণগুতি তক তিি?  

 

Paper-SEC-IV Art Appreciation: An 

Understanding to 

Indian Art 

Prof. Arabindu Sardar 

historysccas412@gmail.com  

1. প াঘি িািনকারি তচত্রকিাে বেতিষ্ট্য উরেখ করো। 

2. ো তকঙ্কে পেইরজ্ে তিল্পকর মে েতেচয দাও ।  
3. িাাঁতচ সূ্তে এে উেে একটি প্রেন্ধ পিখ।  

 

Paper-GE-1I  

 

Gender & Education in 

India 

Prof. Manab Ghosh 
412mhis@gmail.com  

1. বেতদক যুরেে নাে়ী তিক্ষা িম্পরকম  আরিাচনা করো।   
2. নাে়ী তিক্ষা তেস্তারে ঈশ্বেচন্দ্র তেদযািােরেে অেদান পিখ।   
3. েৃতত্ত তিক্ষা ও কাতেেতে তিক্ষাে  রযয িম্পকম  উরেখ করো। 

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: 

অযািাইনর ন্ট (Assignment) জ্ া পদওযাে পিষ িাতেখ 4 জ্িুাই, 2021। 

                                                             S/d       Prof. Sasim Gangopadhaya 

                                                                                             HOD of History 

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

