
Sabang Sajanikanta Mahavidyalaya 

History                   Internal Assessment - 2020-21             Full Marks – 10 

Semester – VI (Honours)    CC-13   International Relation after the Second World War 

যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও৷    ৫x২ = ১০  

১) তাসখন্দ চুক্তি কবে এেং কাবের মবযে অনুষ্ঠিত হয়? 

২) পঞ্চশীল নীততর উবেশেগুতল উবেখ কর। 

৩) সাকক কবে কী উবেশে তনবয় প্রততিা হয়? 

৪) তসমলা চুক্তি কবে কাবের মবযে অনুষ্ঠিত হয়? 

৫) মোকবমাহন লাইন কী? 

৬) োন্দংু সবেলন কবে কাবের মবযে অনুষ্ঠিত হয়? 

৭) স্বাযীন োংলাবেবশর কবে জন্ম হয় এেং প্রথম প্রযানমন্ত্রীর নাম ললখ? 

৮) কারতিল যুদ্ধ কত সাবল কাবের মবযে হবয়তিল?  
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১.১ গোন্ধীজী য োথোয়  ত সোকে সবরমতী আশ্রম প্রততষ্ঠো  করন ? 

১.২  ত সোকে য োন আকদোেকনর মকযে তদকয় গোন্ধীজী সব বভোরতীয়        

যনতো তিসোকব পতরগতনত িন? 

১.৩  কব য ন তিেোফৎ তদবস পোতেত িয়? 

১.৪ ডোন্ডি অতভেোন ত ? 

১.৫ সোম্প্রদোতয়  বো াঁকিোয়োরো নীতত য ,  কব য োষণো  করন? 

১.৬  কব , োকদর মকযে পুনো চুন্ডি স্বোক্ষতরত িয়? 

১.৭ সীমোন্ত গোন্ধী  োক ,য ন বকে? 

১.৮ জোতীয়তোবোদী মুসতেম দে  কব, ত  উকেকযে গটিত িয়?  

 

 

 





Sabang Sajanikanta Mahavidyalaya 

History                   Internal Assessment - 2020-21             Full Marks – 10 

Semester – VI (Honours)      DSE 4            Pre-colonial South East Asia 

যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও৷    ৫x২ = ১০  

১. দক্ষিণ-পূর্ ব এক্ষিয়ায় প্রাচীনকালে কী কী ধর্ ব প্রচক্ষেত ক্ষিে ? 

২. দক্ষিণ-পূর্ ব এক্ষিয়ায় প্রাচীনকালে সংসৃ্কক্ষত ককর্ন ক্ষিে ? 

৩ ভারতীয় সভযতার সলে দক্ষিণ-পূর্ ব এক্ষিয়ার সংল াগ কীভালর্ ঘলেক্ষিে ? 

৪. দক্ষিণ-পূর্ ব এক্ষিয়ায় চীনা প্রভার্ কীভালর্ ঘলেক্ষিে ? 

৫. দক্ষিণ-পূর্ ব এক্ষিয়ায় ইসোর্ কীভালর্ অনুপ্রলর্ি কলরক্ষিে ? 

৬. কীভালর্ দক্ষিণ-পূর্ ব এক্ষিয়ায় পতত বগীজলদর অনুপ্রলর্ি ঘলেক্ষিে ? 

৭. দক্ষিণ-পূর্ ব এক্ষিয়ায় পতত বগীজলদর িাসলনর বর্ক্ষিষ্ট্য ককর্ন ক্ষিে ? 

৮. দক্ষিণ-পূর্ ব এক্ষিয়ায় বিলেন্দ্র রাজালদর িাসন সম্পলকব কী জান ?  
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