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B.A. 3rd Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-I    

Archives and Museums 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 ংখ্যাগুক্ষ ূণণমান ক্ষনর্দণলক। 

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

নীর্ের যয যকান আটক্ষট প্রর্ের উত্তর দাওঃ   
a) Explain the significance of museum for the reconstruction of ancient Indian history. 

প্রাচীন বাযতেয ইতো ুনগগঠতন মাদুঘতযয গুরুত্ব আতরাচনা কয।  
b) Who was Nathaniel Wallich? Discuss his role in establishing museum in India.  

নযাথাতনতের ওোতরচ কক তিতরন? বাযতেয মাদুঘয প্রতেষ্ঠাে োাঁয বূতভকা আতরাচনা কয।  
c) How did archives develop in India? 

বাযতে ভাতপজখানায তফকা কীবাতফ তেতির?  
d) Discuss the main features of the documents in archives.  

ভাতপজখানায নতথতেয প্রধান বফতষ্ট্যগুতর আতরাচনা কয।  
e) Give a brief account of the different types of archives.  

তফতবন্ন ধযতনয ভাতপজখানায একতি ংতিপ্ত তফফযণ দাও।   
f) Discuss in brief the primary steps for the conservation of archaeological finds in museum.  

ংগ্রারাে যতিে ুযাোতত্বক তনদগনগুতরা ংযিতণয জনয গৃীে প্রাথতভক দতিগুতর ংতিত আতরাচনা কয।  
g) Discuss the documents collecting methods in archives.  

ভাতপজখানাে যতিে নতথে ংগ্রতয দ্ধতেগুতর আতরাচনা কয।  
h) Write a comparative analysis of archives and museums. 

ভাতপজখানা ও ংগ্রারায ভতধয েুরনাভূরক আতরাচনা কয।  
i) Write an account on your experience of visiting a museum in India. 

ককান একতি ংগ্রারা তযদগতনয অতবজ্ঞোয ফণগনা দাও।  
j) Point out the scientific method for the presentation and exhibition in museum.   

মাদুঘতয প্রদগনী উস্থানায তফজ্ঞান ম্মে দ্ধতেগুতর উতেখ কয।  
 -----------  
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B.A. 3rd Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-I (OR)    

Indian History and Culture 

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 ংখ্যাগুক্ষ ূণণমান ক্ষনর্দণলক। 

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

নীর্ের যয যকান আটক্ষট প্রর্ের উত্তর দাওঃ   
a) What do you mean by riverine civilizations?    

নদীমােৃক ভযো বর্ে েুক্ষম কী যবাঝ?           
b) Why is Harappan civilization called an urban civilization?  

রপ্পা ভযোর্ক যকন একক্ষট নাগক্ষরক ভযো বা য়?         
c) Write a short note on the Varna system in ancient India.  

প্রােীন ভারেবর্ণ বণণ ফযফস্থায উয একক্ষট ংতিপ্ত িীকা করখ।   
d) Discuss the main differences between local art and court art. 

দরবাক্ষর তল্প ও স্থানীে ততল্পয ভতধয াথগকয আতরাচনা কয।     
e) Write a short note on Mughal miniature painting. 

মুঘ ক্ষেত্রকার উর একক্ষট ংক্ষিপ্ত টীকা যখ্।  
f) Identify the livelihood patterns in an agrarian society. 

কৃতলতবতিক মার্ে জীতফকার ধরনগুক্ষ ক্ষনর্দণল কর।   
g) Write a short note on any one famous fair in West Bengal. 
    ক্ষিম ফাংরায যয যকান একতি তফখযাে কভরায একক্ষট উয ংতিপ্ত িীকা করখ।     
h) Discuss in brief the folk culture of south-west Bengal.  

দক্ষিণ-ক্ষিম বাংার করাক ংসৃ্কতে ম্পর্কণ ংক্ষিপ্ত আতরাচনা কয।    
i) What do you mean by social inequality? 

াভাতজক অাভয ফরতে েুতভ কী কফাঝ?  
j) Analyse the role of television in modern society.  

আধুতনক ভাতজ কিতরতবতনয ভূক্ষমকা তফতেলণ কয।   

 -----------  


