
▪ Bikramjeet Goswami Memorial College, Joypur 

• Department of History 

▪ Internal Assignment for Semester 2 (second) 2020 

প্রত্যেকটি প্রত্ের মান 10                                                                                                    Date 19/08/2020 

Sem ii  Honours course 

CC- 3  অত্ াত্কর ধমমনীতয টি সংত্েত্ে আত্ াচনা কত্রা।   

অথবা  গুপ্ত যুত্ের তনেম প্রথা বা তেল্ড বেবস্থা সম্পত্কম  আত্ াচনা কত্রা । 

CC- 4  ভারত্যর সামন্তযত্ের উৎেতি সম্পত্কম  ঐতযহাতসক তবযকম টির আত্ াচনা কত্রা।   

Sem  ii   program course 

CC - 2  সুলতান ইলতুৎমিস কে মে মিমি সুলতামনর প্রেৃত প্রমতষ্ঠাতা বলা যায় আললাচনা েলরা। 

অথবা  মমাঘ  যুত্ের মনসবদারী প্রথার ববত ষ্ট্ে আত্ াচনা কত্রা। 

 

 

নিয়মাবলী 

প্রত্যেত্ক তনত্ের নাম, ইউতনভাতসমটি মরা  নাম্বার, মরতেত্ে ন নাম্বার, সাবত্েক্ট, 
মেোর েতরষ্কারভাত্ব উিরেত্ে ত খত্ব। 

১. প্রত্ের উির A4 সাইে মেোর এ হত্ব।সত্বমাচ্চ 2 োযার মত্ধে উির ত খত্য হত্ব 
এবং যা PDF কত্র তিোর্ম ত্মত্ে সোরত্দর ইত্মই  তকংবা মহাযার্সঅোে নাম্বাত্র 
োঠাত্য হত্ব। 

২. এসাইত্মে োঠাত্নার ম ষ যাতরখ ২৯/০৮/২০২০. 

৩. এসাইনত্মে োঠাত্নার ঠিকানা- Email/ what’s app Number-  



Abhijit Chatterjee- Email- abhijithistory220@gmail.com                          
What’s app number- 6296672132  (history hons cc- 3) 

Tapas Mahato -Emali- bgmchistorytapas@gmail.com 

What’s app Number – 9933459131. (History hons cc 4), (History 
program cc 2) 

 যনি কোনিা ছাত্রছাত্রী ইনমইল নেিংবা ক ায়াটস এপ এর সুনবধা িা থানে কস কযি 
নিপাটট নমনে সযারনির সানথ কযাগানযাগ েনর। 

 

 

নিনিট শ অিুসানর 
ইনি াস নবভাগ 

BGM College, joypur 
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         Bikramjeet Goswami Memorial College, Joypur 

                                        Department of History 

                      Internal Assignment for Semester 4th (Four) 2020 

প্রত্যেকটি প্রত্ের মান 10.                                                                  Date – 19/08/2020 

Honours course 

Paper -CC 8 

1 ভারয মথত্ক ইংত্রে সরকার কযতম ক ইং োত্ে সম্পদ তনেমমন এর তববরণ দাও। 

Paper CC 9 

1 ভারযীয ত ো বেবস্থার মেত্ে প্রাচে ও োশ্চাযে তবযকম  টি সংত্েত্ে আত্ াচনা 

কত্রা। অথবা 

নবে বঙ্গ আত্দা ত্ন তিত্রাতেওর ভূতমকা তক তি  ? এই আত্দা ন বেথম হত্যতি  মকন? 

Paper CC 10 

1 োযীয কংত্েত্সর উৎেতি সংক্রান্ত তবযকম  আত্ াচনা কত্রা। 

অথবা অসহত্যাে আত্দা ত্নর মপ্রোের্ আত্ াচনা কত্রা। 

Paper SEC 2 (hons) 

1 প্রাচীন ভারযবত্ষমর সূ্তে  স্থােযে রীতযর তবকা  সংত্েত্ে আত্ াচনা কত্রা। অথবা 

মমাে  সম্রার্  াহোহাত্নর রােত্বকাত্  মমাে  স্থােযে ত ত্ের তবকা  সংত্েত্ে 
আত্ াচনা কত্রা। 

 

 PROGRAM COURSE 



Paper CC 4 

1. 1848 তিস্টাব্দ মেব্রুযাতর তবপ্লত্বর কারণ আত্ াচনা  কত্রা। 

অথবা মনত্োত যত্নর  াসন সংস্কার সম্পত্কম  সংত্েত্ে আত্ াচনা কত্রা। 

Paper SEC 2 history program 

1.তদতি সু যাতনর স্থােযে ত ে সম্পত্কম  সংত্েত্ে আত্ াচনা কত্রা।  

HISTORY GENERIC ELECTIVE FOR HONOURS 

1.ঐতযহাতসক সযী চন্দ্র ও যার ইতযহাস চচম ার ধারা সম্পত্কম  সংত্েত্ে আত্ াচনা 

কত্রা। 

 

তনযমাব ী- 

প্রত্যেত্ক তনত্ের নাম ইউতনভাতসমটি মরা  নাম্বার, মরতেত্ে ন নাম্বার, সাবত্েক্ট, মেোর 
েতরষ্কারভাত্ব উিরেত্ের উেত্র ত খত্ব। 

১ প্রত্ের উির এ মোর সাইে মেোর এ হত্ব। সলববাচ্চ দুই পাতা িলযে উত্তর মলখলত হলব 
এবং তা pdf েলর মিপার্ব লিলের সোরলির ইলিইল মেংবা কহায়ার্সঅ্োপ নাম্বালর পাঠালত হলব। 

2. এসাইত্মে োঠাত্নার ম ষ ২৯/০৮/২০২০ . 

৩. এসাইনত্মে োঠাত্নার ঠিকানা- Email/whats app number 

A Abhijit Chatterjee- Email-abhijithistory220@gmail.com, mob-
6296672132.(History hons cc 10),(History program cc 4),(History 
Generic Elective for Honours) 

B chandrani haldar- Email-chbgm86@gmail.com 

mailto:Email-abhijithistory220@gmail.com
mailto:Email-chbgm86@gmail.com


Mob- 9434177289 (History hons CC 8, CC 9 ),(History hons SEC 
2),  (History program SEC 2) 

 

যতদ মকান িাে-িােী ইত্ম  বা মহাযার্স অোত্ের সুত্যাে না থাত্ক যাহত্  মস 

তিোর্ম ত্মত্ের সোরত্দর সাত্থ মযাোত্যাে করত্ব। 

 

 

তনত্দম  অনুসাত্র 
ইতযহাস তবভাে  

BGM College, joypur 


