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Sem vi  Honours course 

CC-13 প্রথম বিশ্বযুত্ের জনে জামমান কযখাবন দায়ী বিল ? 

CC-14 ওযাব িংটন সত্েলত্নর পটভূবম ও যার গুরুত্ব সিংত্েত্প আত্লাচনা কত্রা।  

অথবা ঠান্ডা লডাই িলত্য ক়ী বিাত্ া ? যৃয়ীয বিত্শ্বর উপর এই ঠান্ডা লডাই 
কযদূর প্রভাি বিস্তার কত্রবিল ? 

DSE-4 আত্মশক্তি বলতে কী ববোত ো? চ়ীন আত্ম বি িৃবের বেত্ে বক বক পন্থা অিলম্বন 

কত্রবিল ? 

DSE-5 জাপাত্ন বমইবজ  াসন প্রবযষ্ঠার পটভূবম আত্লাচনা কত্রা। 

DSE-6 অসহত োগ আতদোলতে মোেভূম বেলোর ভূক্তমকো ক্তক ক্তিল ? 

অথবা  মানভূম বজলায প্রচবলয জনবপ্রয বিৌ নৃযে ও টুসু উৎসি সম্পত্কম  সিংত্েত্প 

বলখ। 

Sem vi  program course 

DSE -3 অসহত োগ আতদোলতে মোেভূম বেলোর ভূক্তমকো ক্তক ক্তিল? 

অথবা  মানভূত্মর রাজন়ীবযত্য বনিারণচন্দ্র দা গুত্ের ভূবমকা বক বিল ? 

SEC -4 মানভূত্মর ধমীয ও স্থাপযে ব ল্প বকন্দ্রগুবলর সিংবেে বিিরণ আত্লাচনা কত্রা। 

Sem  vi Generic ( program) 

1. ঐবযহাবসক ইরফান হাবিি এর ইবযহাস চচম া ধারা গুবল সিংত্েত্প আত্লাচনা কত্রা। 
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Honours course 

Paper -v 

1 আইে অমোেয আতদোলতের কোরণ সংতেতে বলখ। 

2 ভোরে িোত ো আতদোলতের কোরণ সংতেতে বলখ। 

Paper vi 

1 ফরোক্তস ক্তবপ্লব বক বকে অক্তভেোে ক্তবপ্লব বলো হয়? 

2 বমটোরক্তেক ক্তকভোতব ইউতরোতের েোর রেণশীল েীক্তে প্রতয়োগ কতরক্তিবলে? 

Paper vii 

1 ঠোন্ডো  ুতের কারণ সিংত্েত্প আত্লাচনা কত্রা। 



2 বিশ্ব িোিংক গঠত্নর মূল উত্ে ে গুবল সিংত্েত্প আত্লাচনা কত্রা। 

Paper viii 

1চ়ীত্নর কবমউবনস্ট আত্দালত্ন মাও বসযুিং এর ভূবমকা আত্লাচনা কত্রা। 

2 রু  জাপান যুত্ের কারণ আত্লাচনা কত্রা। 

 pass course 

Paper iv 

1 অসহত োগ আতদোলতের কোরণ গুক্তল সিংত্েত্প বলখ। 

2 ওয়োতভল  েক্তরকল্পেোর ক্তবষয়বস্তু সংতেতে আতলোচেো কতরো। 

 

বনযমািল়ী- 

প্রত্যেত্ক বনত্জর নাম ইউবনভাবসমটি বরাল নাম্বার, বরবজত্ে ন নাম্বার, সািত্জক্ট, বপপার 
পবরষ্কারভাত্ি উত্তরপত্ের উপত্র বলখত্ি। 

১ প্রত্ের উত্তর এ বফার সাইজ বপপার এ হত্ি। সতববোচ্চ দুই েোেো মতযয উত্তর ক্তলখতে হতব 
এবং েো pdf কতর ক্তিেোটব তমতের সযোরতের ইতমইল ক্তকংবো বহোয়োটসঅযোে েোম্বোতর েোঠোতে হতব। 

2. এসাইত্মন্ট পাঠাত্নার ব ষ যাবরখ ১০/০৭/২০২০ . 

৩. এসাইনত্মন্ট পাঠাত্নার ঠিকানা- Email/whats app number 

A Abhijit Chatterjee- Email-abhijithistory220@gmail.com, mob-
6296672132.(DSE 6 hons), (DSE 3, SEC 4 program course) (old 
syllabus all pass course) 

B chandrani haldar- Email-chbgm86@gmail.com 

Mob- 9434177289 (CC 14 hons), (generic program) 

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


C Tapas mahato -Emali-bgmchistorytapas@gmail.com  mob 
9933459131.(CC 13, DSE4, DSE5 hons) old syllabus all honours 
paper. 

যবদ বকান িাে-িাে়ী ইত্মল িা বহাযাটস অোত্পর সুত্যাগ না থাত্ক যাহত্ল বস 

বিপাটম ত্মত্ন্টর সোরত্দর সাত্থ বযাগাত্যাগ করত্ি। 

 

 

বনত্দম  অনুসাত্র 
ইবযহাস বিভাগ 

BGM College,joypur 

mailto:-Emali-bgmchistorytapas@gmail.com

