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B.A. 6th Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-IV   
Art Appreciation: An Understanding to Indian Art 

Time: 2 Hours                                                          Full Marks: 40 
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 
দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখযাগুক্ষ ূণণমান ক্ষনর্দণলক। 

রীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 
1. Answer any eight of the following questions:                                5x8=40 

নীর্চর যয যকান আটক্ষট প্রর্ের উত্তর দাওঃ   
a) Write a short note on the cave painting of Bhimbetka. 

ভীমর্বটকার গুা ক্ষচত্রকার ওর একক্ষট ংক্ষিপ্ত টীকা যখ।  
b) Give a short account on Harappan art and craft. 

রপ্পা ভযোর ক্ষলল্পকা ও কাক্ষরগক্ষর ক্ষলর্ল্পর উর একক্ষট ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ দাও।    
c) Give a brief idea on court art and architecture during the Mauryan period. 

 যমৌযণ যুর্গর দরবারী ক্ষলল্পকার ওর একক্ষট ংক্ষিপ্ত ধারনা দাও।  
d) Throw light in brief on Sunga Art. 

শুঙ্গ ক্ষলল্পকার ওর ংর্ির্ আর্াকাে কর।   
e) Write a short note on Gandhara School of Art. 

গান্ধার ক্ষলল্প রীক্ষে ম্পর্কণ একক্ষট ংক্ষিপ্ত টীকা যখ।   
f) Give a brief account on the temple architecture of the Orissa during early medieval 

period. 
আক্ষদ মধয যুর্গ উক্ষিযার মক্ষির স্থার্েযর একক্ষট ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ দাও।   

g) Write a short note on temple architecture during the Cholas in South India.  
যচা আমর্ দক্ষিণ ভারর্ে মক্ষির স্থার্েযর উর একক্ষট ংক্ষিপ্ত টীকা যখ।    

h) Give an idea about architecture of Bengal during the Sultanate period. 
ুোক্ষন আমর্ বাঙার স্থােয ম্পর্কণ একক্ষট ধারনা দাও।  

i) Discuss the Mughal architecture during the reign of Akbar. 
আকবর্রর রােত্বকার্ ক্ষনক্ষমণে মুঘ স্থার্েযর ওর আর্াচনা কর।  

j) Write a short note on ‘Bengal School of Art’. 
‘বাংার ক্ষলল্প রীক্ষের’ (Bengal School of Art) ক্ষবর্য় একক্ষট ংক্ষিপ্ত টীকা যখ।  
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B.A. 6th Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-IV (OR)   
Orality and Oral culture in India 

Time: 2 Hours                                                          Full Marks: 40 
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 
দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখযাগুক্ষ ূণণমান ক্ষনর্দণলক। 

রীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 
1. Answer any eight of the following questions:                                5x8=40 

নীর্চর যয যকান আটক্ষট প্রর্ের উত্তর দাওঃ   
a) What are ‘Oral Traditions’? Cite one example. 

‘মমৌখিক পরম্পরা’ বা ঐখিহ্য কী? একখি উদাহ্রন দা। 
b) What is the importance of the ‘Oral Sources’ in writing Ancient Indian History? 

প্রাচীন ভারতির ইখিহ্াস রচনার মেতে ‘মমৌখিক উপাদাতনর’ গুরুত্ব কী?  
c) How did the ‘Oral Traditions’ of Ancient India take the shape of historical literature? 

প্রাচীন ভারতি প্রচখি ‘মমৌখিক পরম্পরাগুখ’ কীভাতব ঐখিহ্াখসক সাখহ্তিয রূপান্তখরি হ্তেখি?  
d) What do you mean by ‘Folklore’? Give two examples of Folklores. 

‘মাককথা’ বতি িুখম কী মবাঝ? মাককথার দুখি উদারণ দা।    
e) Write a short note on Khanar Bachan. 

‘খনার বচন’ সম্পতকে একখি সংখেপ্ত িীকা মি।         
f) Write a brief account of the ‘Folklores’ that exists in your locality. 

মিামার খনতের এাকাে প্রচখি একখি ‘মাককথার’ সংখেপ্ত খববরণ দা।   
g) Describe in brief any two ‘Oral Traditions’ that were in vogue in colonial Bengal. 

ঔক্ষনর্বক্ষলক পতবের বাংাে প্রচখি ময মকান দুখি ‘মমৌখিক পরম্পরা’ বা ঐখিতহ্যর সংখেপ্ত খববরণ দা।    
h) How can be the life and work of Mahatma Gandhi depicted on the basis of Oral 

history? 
কথয উপাদাতনর উপর খভখি কতর কীভামব মহ্াত্মা গান্ধীর েীবন  কমেতক বণেনা করা যাে?  

i) How is it possible to construct the history of the Indian tribes on the basis of ‘Oral 
Traditions’? 
‘মমৌখিক উপাদাতনর’ উপর খভখি কতর কীভাতব ভারতির আখদবাসীতদর ইখিহ্াস খনমোণ সম্ভব?  

j) How will you write the history of your town or village on the basis of ‘Oral Sources’? 
‘মমৌখিক বা কথয উপাদাতনর’ উপর খভখি কতর িুখম কীভাতব মিামার নগর বা গ্রাতমর ইখিহ্াস রচনা করতব?  

.........   


