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ইতিহাস তিভাগ 

ননাটিশ 

এতদ্বারা ইততহাস বিভাগের ষষ্ট সেমিস্টারে মেমে স ারেেে (CC Course) সকল ছাত্র ছাত্রীগের উগেগযে জানগনা হগে যে বনম্নবলবিত বিষয়-

এে উপে মিনরশা শরেে িরযে প্র ল্প (Project) জমা বেগত হগি। প্র ল্প জিা সেওয়াে েিয়েীিা ০১-০৭-২০২০ সের  ১০-০৭-২০২০। 

প্রকল্প গুবলর বযগরানাগমর সগে উগেবিত Whatsapp নম্বে বা Email Id সি  প্র ল্প গুমি পাঠারনাে জনে ছাত্র ছাত্রীরেে মনরেে শ সেওয়া 

হরে।  

প্রকগল্পর শুরুগত প্রেি পািায় প্র রল্পে নাি, মনজ নাি,  রিরজে নাি, মবশ্বমবেোিয় সোি নম্বে, সেমজরেশন নম্বে এবং স ােে 

টাইরটি --- অিযেই উগেি করগত হগি।  

প্রকল্প গুবলর বযগরানাম : 

Paper – 13 

বনম্ন বলবিত বিষয় দুটির মগযে যে যকান একটি বিষগয়র উপর প্রকল্প রচনা কর। এিং Whatsapp (9875444304) িা Email Id 

(hish.ssarkar@gmail.com)-র যেগকান একটিগত পাঠিগয় োও   

১) প্রাচে সমসো   

অথিা   

২) ইউগরাগপ শ্রবমক যশ্রণীর উথ্থান।  

Paper – 14 

বনম্ন বলবিত বিষয় দুটির মগযে যে যকান একটি বিষগয়র উপর প্রকল্প রচনা কর। এিং Whatsapp (7044931410) িা Email Id 

(sohinisinha13@gmail.com )-র যেগকান একটিগত পাঠিগয় োও   

 

১) স্বাযীনগতার ভারগতর পররাষ্ট্রনীবত আগলাচনা কর। 

অথিা 

২) বিশ্ব রাজনীবতগত বিশ্বায়গনর প্রভাি যলি। 

 

 

 

Paper – DSE 4 

বনম্ন বলবিত বিষয় দুটির মগযে যে যকান একটি বিষগয়র উপর প্রকল্প রচনা কর। এিং Whatsapp (8017775842) িা Email 

Id(sulajbala006@gmail.com) র যেগকান একটিগত পাঠিগয় োও। 

১) ১৮৯৮ সাগলর রএকযত বেগনর সংস্কার-এর আেযশেত উৎস আগলাচনা কর। 



অথিা 

২) চীন সমাগজ যজবিগের ভূবমকা। 

 

Paper – DSE 5 

বনম্ন বলবিত বিষয় দুটির মগযে যে যকান একটি বিষগয়র উপর প্রকল্প রচনা কর। এিং Whatsapp (9875444304) িা Email Id 

(hish.ssarkar@gmail.com) র যেগকান একটিগত পাঠিগয় োও। 

১) সাম্রাজেিােী যবি বহসাগি জাপাগনর উথ্থান। 

অথিা 

২) বিতীয় বিশ্বেুগে জাপান। 

Paper – DSE 6 

বনম্ন বলবিত বিষয় দুটির মগযে যে যকান একটি বিষগয়র উপর প্রকল্প রচনা কর। এিং Whatsapp (7908924327) িা Email Id 

(1998kalipadamura@gmail.com) র যেগকান একটিগত পাঠিগয় োও। 

১) মানভূগমর আইনঅমানে আগদালগন বনিারণ চন্দ্র োযগুগের ভূবমকা। 

অথিা 

২) মানভূগমর মহাবিগরাগহ নীলমবণ বসংগেও –এর ভূবমকা বক বছল। 

 

    

 

                 


