
                                                                            Uluberia College  

                                                                            Project topic 

                                                                           1St Sem Hons  2020 

                                                                           Subject – History 

                                                                           Paper – CC1         F.M – 15 

যে যকোন ো একটি প্রনের উত্তর দোও 

১) সিনু্ধ িভ্যতো বো হরপ্পো িভ্যতোর  গর পসরকল্প ো আন োচ ো কর। 

২) প্রোচী  ভ্োরনতর ইসতহোি স র্মোনের যেনে িোসহসতযক উপোদোন র গুরুত্ব আন োচ ো 
কর।  



                                                                            Uluberia College  

                                                                            Project topic 

                                                                           1St Sem Hons  2020 

                                                                           Subject – History 

                                                                           Paper – CC2        F.M – 15 

যে য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও 

১) প্রোচী  গ্রীনের ঞ্জো  বিঞ্জোন র বি োনে  োটন র ভূবি ো আন োচ ো  র। 

২) প্রোচী  বিেনরর রোষ্ট্র  োঠোনিো পেযোন োচ ো  র।  

 

 



                                                                            Uluberia College  

                                                                            Project topic 

                                                                           1St Sem General  2020 

                                                                           Subject – History 

                                                                           Paper – CC1/GE1        F.M – 15 

যে য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও 

১) প্রোচী  ভোরনের ইতেহোনের উপোদো  তহেোনে প্রত্নেোতি  উপোদোন র গুরুত্ব আন োচ ো  র।  

২) েোম্রোজ্যেোদী শতি তহনেনে মগনের উত্থোন র  োরণ আন োচ ো  র।  

 



PROJECT HISA SEM 3 (2020) 

(HONOURS) 

CC 7 -15 marks 

PROJECT TITLE 

১ । সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক এর বিবিন্ন প্রকল্পগুবল ও সসগুবলর  

     ফলাফল আললাচনা কর । 

অথবা  

২। মধ্যযুলের িারলতর সামাজিক ও সাাংসৃ্কবতক ইবতহালস িজি আলদাললনর   

     গুরুত্ব কী বিল ?  

 

 



PROJECT HISA SEM 3 (2020) 

(HONOURS) 

CC 5 -15 marks 

PROJECT TITLE 

 

১। কন ৌজ কক ককন্দ্র কনে ত্রিপক্ষীয় সংঘনষ েে পর্ োন াচ া কে ।  

অথবা  

২। সু তা  মাহমুদ ও মহম্মদ কঘারেে ভােত আক্রমনেে তু  ামূ ক আন াচ া  

      কে । 

 

 



PROJECT HISA SEM 3(2020) 

(HONOURS) 

CC 6-15 narks 

PROJECT TITLE 

১। মানবতাবাদী চেতনা কিভাবব চেবনসা াঁস ভাস্কবয ে ও কেত্রাঙ্কবন প্রকতফকিত  

     হবেকিি ও িতটা নতুন জীবনববাধ সৃষ্টি িবেকিি ?  

অথবা  

২। মূিয কবপ্লব িী ? চ াড়শ শতবিে ইউবোবেে অর্ েনীকতে উেে মূিয কবপ্লববে 

     প্রভাব িী কিি ?  



Project HISG SEM 3(2020)  

( General ) 

CC3/GE3 -15 marks 

PROJECT TITLE 

 

১। সুলতান আলাউদ্দিন খিলদ্দির সাম্রািয খিস্তার নীখত আললাচনা কর ।  

                                              অথবা 

২। ম াঘল সম্রাট শাহিাহান এর স্থাপতয কীখতিগুখল আললাচনা কর । 

 



ULUBERIA COLLEGE  

5th SEM(HONS) HISTORY 2020 

PAPER-CC11 

PROJECT TOPIC     F.M-15 

১.ফরাসী িব েব দাশিনকেদর অবদান আেলাচনা কেরা। 

অথবা, 

২. নেপািলয়েনর অভ রীণ সং ার িল আেলাচনা কেরা। 



ULUBERIA COLLEGE  

5th SEM(HONS) HISTORY 2020 

PAPER-CC12  

PROJECT TOPIC     F.M-15 

১. াক ১৮৫৭ পেব ভারেত পা া  িশ া ব ব ার ওপর এক ট ব  লখ। 

 

অথবা, 

২.ঔপিনেবিশক ভারেত স দ িন মেনর ওপর এক ট ব  লখ। 



ULUBERIA COLLEGE  

5th SEM(HONS)HISTORY 2020 

PAPER-DSE A1 

PROJECT TOPIC 

F.M-15 

১.নারী িশ া ও সমাজ সং ার আে ালেন ঈ র চ  িবদ াসাগর এর ভূিমকা আেলাচনা কেরা। 

অথবা, 

২.ভারেত পা াত  িশ া িব াের ি ান িমশনািরেদর অবদান সংে েপ আেলাচনা কেরা। 

 



ULUBERIA COLLEGE  

5th SEM(HONS)HISTORY 2020 

PAPER-DSE B1 

PROJECT TOPIC 

F.M-15 

১.চীেনর থম আিফম যুে  আিফেমর ভূিমকা কী িছল? 

অথবা, 

২.১৯১১- র জাতাি ক িব েব ডঃ সান ইয়াত সেনর ভূিমকা আেলাচনা কেরা। 

 



ULUBERIA COLLEGE 

5th SEM(GEN) HISTORY 2020 

PAPER-HISG DSE A2 

PROJECT TOPIC 

F.M.-15 

১.ইতািলর ঐক  আে ালেন মাটিসনী , কাভর ও গ ািরব ী্র ভূিমকা আেলাচনা কেরা। 

অথবা, 

২. থম িব যুে র কারণ সমূহ আেলাচনা কেরা। 


