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Instructions : 

  1. For Online Mode Submission, all answer scripts in PDF format must be submitted to 
historysnsc@gmail.com.  

2. Students will receive confirmation mail if they send to the correct email address.  
3. In Subject Line, write  

HISA CC-4 <your University registration number> 
4. Ensure PDF is attached and below 25MB in file size before sending the email.   

5. Answer scripts must be submitted strictly via EMAIL.  

 নাট ◌ঃ ১) অনলাইেন জমা করেত হেল সব উ র প  PDF ফাইল বািনেয় historysnsc@gmail.com এ 
স ঠক সমেয়র মেধ  জমা করেত হেব।  

২) যিদ উপের িলিখত ইেমেল উ র প  পাঠােনা হয় তাহেল confirmation mail আসেব।  
৩) মইেলর িবষয় ে  (Subject field) 

HISA CC-4 <your University registration number> 
িলখেত হেব।  

৫) কবলমা  email এর মাধ েম পাঠােনা উ র প  ীকৃত হেব।  

Marks Division as per CU Norms –  

1. Theory – 2x11 = 22 marks + 5x2 = 10 marks (Total 32 marks) [Section 1 and 2] 
2. Internal – 1x10 (Total 10 Marks) [Section 3] 

3. Tutorial – 1x8 (Total 8 Marks) [Section 4] 

Time : 1 Hour                                          Full Marks : 50 

১ য কান ১০িট ে র উ র লখ                           (২x১১)  

ক) কলনাই এবং ল ািটফাি য়া বলেত িক বাঝ ?   

খ) টিরয়ান গােডর রামান সা ােজ  িক ভুিমকা িছল ?  

গ) মধ যুেগর দুজন িবখ াত িশ েকর নাম লখ।  

ঘ) একিট মধ যুগীয় িবশিবদ ালেয়র নাম লখ। এই িব িবদ ালয় কান 

িবষেয়র িশ ার জেন  িবখ াত িছল ?  

ঙ) ক ারিলি য় নবজাগরেনর দুজন খ ািত া  বুি জীিবর নাম লখ।  

চ) শারেলম ান ক কান পাপ রামান স াট ঘাষণা কেরন ? এই 

আনু ািনক ঘাষণা কান সােল হেয়িছল ?  

ছ) পাপ স ম গিরর য কান দুিট ধমীয় আইন এর উে খ কর।  

জ) িসমিন ও িনেকালাইিজম (Simony and Nicholaism) বলেত িক বাঝ 

?  

ঝ) থম ু েসড ক ঘাশনা কের ? এই ু েসেডর উে শ  িক িছল ?  

ঞ) মধ যুগ ম ানর ও সারফ বলেত িক বাঝ ?  

ট) মধ যুগীয় ইউেরােপর দুিট পূণ বািণজ েকে র নাম লখ।  

ঠ) কৃ  মৃতু  িক িছল ?  

ড) মধ যুেগর একজন খ ািত া  সামিরক নি ক নাম লখ। িতিন কান 

দেশর জেন  যু  কেরিছেলন ?  

ঢ) রামান সা ােজ র পতন কান সােল হয় ? শষ পি মী রামান স াট 

ক িছেলন?  

ন) ইউেরােপর দুজন িবখ াত মঠ িত াতার নাম লখ।       

২) য কান ২িট ে র উ র লখ                             (৫x২)  

ক) রামান সা ােজ র পতেন বরবর জািতর আ মেনর ভুিমকা সংে েপ 

আেলাচনা কর।   

খ) ু িনয়াক বা িস ারিসয়ান মঠ ব ব ার ওপর সংে েপ লখ।  



গ) শারেলম ােনর (ক ারিলি য়) নবজাগরেণর ধান িদক িল িক িছল ?  

ঘ) সাম তাি ক ব ব ার মেধ  সারফেদর ভুিমকা সংে েপ আেলাচনা কর।  

ঙ) ইনেভি চার সংকট বলেত িক বাঝ ?  

৩) য কান ১িট ে র উ র লখ                            (১০x১)  

ক) াথিমক মধ যুগীয় চাচ ব ব ার গঠেন থম গিরর ভুিমকা আেলাচনা 

কর।  

খ) াদশ শতেকর নবজাগরেণর ধান িদক িল সংে েপ লখ।  

 

৪) য কান ১িট ে র উ র লখ                            (৮x১)  

ক) মধ যুগীয় নগরায়েনর ধান কারণ িক িছল ?  

খ) মধ যুগীয় িব িবদ ালয় কীভােব গেড় ওেঠ ?  

গ) মধ যুেগর িবে  ই িদ, ি ান ও ইসলামীয় ধেমর স েকর ওপর 

সংি  িটকা লখ।           

 

(English Version) 

1. Answer any ten questions from the following               (2x11)       

a. What do you understand by coloni and latifundia ? 

b. What was the importance of the Praetorian Guard in the 

Roman Empire ?  

c. Write the names of two famous teachers of the Medieval 

period.  

d. Write the name of one famous medieval university. The 

teaching of which subject was famous here ?  

e. Write the names of two famous intellectuals of the 

Carolingian Renaissance.  

f. Which Pope declared Charlemagne to be the Holy Roman 

Emperor ? In which year did this declaration take place 

?  

g. Mention two religious rules of Pope Gregory VII.  

h. What do you understand by Simony and Nicholaism ?  

i. Who declared the First Crusade ? What was the goal of 

this crusade ?  

j. What do you understand by serf and manor in the 

medieval period ?  

k. Write the names of two famous trade centres of 

Medieval Europe.  

l. What was the Black Death ?  

m. Write the name of a famous female military leader of 

medieval Europe. For which country did she fight ?  

n. In which year did the Roman Empire fall ? Who was the 

last Western Roman Emperor ?  

o. Write the names of two famous founders of monasteries 

in Medieval Europe.  

2. Write any two of the following                              (5x2)  

a. Discuss briefly the role of barbarian invasions in the fall 

of the Roman Empire.  



b. Write a short note on the Cluniac OR Cistercian monastic 

system.  

c. What was the goal behind the Carolingian Renaissance ?  

d. Discuss the role of serfs in the feudal system.  

e. What do you understand by the Investiture Crisis ?  

3.     Write any one of the following                           (10x1)  

a. Discuss the role of Pope Gregory I in restructuring of the 

early medieval Church.  

b. Analyze the main facets of the 12th Century Renaissance. 

4. Write any one of the following                               (8x1) 

a. What were the main causes behind medieval urbanization ?.  

b. How did medieval universities emerge ?  

c. Write a short essay on the relations between Christianity, 

Islam and Judaism in the medieval world.                                        


