
 

 

Kabi Nazrul College  Murarai   Birbhum (Affiliated with Burdwan University) 

B.A. 4th Semester (General ) Internal Assessment (Examination), 2020 (CBCS) 

Subject: History General 

Paper-Discipline-1,CC-1D (History of India From 1707 to 1950 
AD)  

 

যে য োন দুইটি(Two)প্রশ্নের উত্তর দোও ।      5x2=10  

১) অষ্টাদশ  শতকের  সূচনায়  ম াগল  সাম্রাকযের  ক্রম ে  অক্ষয় সম্বকে যা যাকনা মলখ । 

2)  ীর  যাফকরর  সকে  ইস্ট ইমিয়া  মোম্পামনর  সম্পেক  মে ন  মিল  ? 

3) বাাংলা  ইমতহাকস  মদওয়ামন লাকের  তাৎপযক  মবকেষণ েকরা  । 

4) ১৮৫৭ মিস্টাকের   হামবকরাকহর  প্রেৃমত  মে  মিল  মলখ ।  

5) োরত োগ  মে অমনবাযক  মিল ? 

 

Email-   306historypass@gmail.com  

Any Enquiry -9732066869 
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Kabi Nazrul College  Murarai   Birbhum (Affiliated with Burdwan 
University) 

B.A. 4th Semester (General ) Internal Assessment (Examination), 2020 (CBCS) 

Subject: History General 

Paper-Discipline-২,CC-২D (Social Formation & the Cultural Pattern 

of the Ancient World )  

 

যে য োন দুইটি(Two)প্রশ্নের উত্তর দোও ।      5x2=10  

১) নবে প্রস্তর  যুকগ  মে  েৃমষ- মবপ্লব  হকয়মিল  আকলাচনা েকরা । 

২) ম শকরর মপরাম ড সম্বকে মে যাকনা  মলখ ।  

৩) প্রাচীন ম কসাপকে ীয়   সেেতাকে  ‘সেেতার -ধারণ’  েূম   বলা হয়  মেন ?  

৪) প্রাচীন মিে রাকে  পমলস  সম্বকে  মে যাকনা মলখ ।  

৫) প্রাচীন  মিকসর স ায বেবস্থায়  দাসকদর  অবস্থান  সম্বকে  মে  যাকনা মলখ । 
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Any Enquiry -9732066869 
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Kabi Nazrul College  Murarai   Birbhum (Affiliated with Burdwan 
University) 

B.A. 4th Semester (General ) Internal Assessment (Examination), 2020 (CBCS) 

Subject: History General 

Paper- SEC  - Paper-II (Understanding Heritage ) 

 

যে য োন দুইটি(Two)প্রশ্নের উত্তর দোও ।      5x2=10  

1) মতা ার মদখা এেটি ম উমযয়া  সম্বকে যা যাকনা মলখ . 
2) প্রাচীন ঐমতহে(Heritage) সাংরক্ষকণ  সরোর  মে  মে বেবস্থা  িহণ েকরকি ? 
3) এেটি আন্তযক ামতে ঐমতহে (Heritage) সম্বকে এেটি নামতদীর্ক রচনা মলকখা । 
4)  োরতীয় ঐমতহে গুমলকে (Heritages)  সাংরক্ষণ েরকত মগকল  মে  মে পদকক্ষপ মনওয়া দরোর ? 
5) ঐমতকহের  সকে সাংসৃ্কমতর (Relation between Heritage and Culture) সম্পেক   আকলাচনা েকরা ।. 
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