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B.A. 5th Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: History 
Paper: CC-XII  

Studying History Writing: Indian and Western 
Time: 3 Hours                                                          Full Marks: 60 

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 Six of the following questions:                                5x6=30 
নীর্ের যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাঃ  

a) What do you mean by the Idea of Progress in history? 
আক্ষোর্ প্রগক্ষের ধারণা বর্ে েুক্ষম কী যবাঝ?  

b) Write a short note on the historiographical trends in ancient India. 
প্রােীন ভারেীয় আক্ষোেেণার ধারাগুক্ষর উর একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্।   

c) Explain the importance of Rajatarangini in reconstructing the early medieval Indian 
history. 
অক্ষদ-মধযকাীন ভারেীয় আক্ষো ুনক্ষনণমণার্ণ রাজতরঙ্গিনী-র গুরুত্ব বযাখ্যা কর।    

d) What do you understand by visual sources in history? 

আক্ষোর্ দৃক্ষির্গাের উাদান বর্ে েুক্ষম কী যবাঝ?  
e) Point out the salient features of nationalist historiography of India. 

ভারততর জাতীয়তাবাদী আক্ষো েেণার প্রধান ববঙ্গিষ্ট্যগুক্ষ বযক্ত কর।  
f) Discuss the views of Indian Marxist historians on Indian nationalism. 

ভারেীয় জাতীয়তাবাদ সম্পতকে ভারেীয় মাকণবাদী ঐঙ্গতহাঙ্গসকযদর মোমে অর্ােনা কর।  
g) How far is objectivity in history writing possible?  

আক্ষো রেনার মর্ধয বস্তুক্ষনষ্ঠো কেদূর ম্ভব?   
h) How is history related to literature?  

কীভার্ব আক্ষো াক্ষর্েযর ার্র্ ম্পকণযুক্ত?  
2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
   নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাঃ  

a) Discuss the important features of the Subaltern historiography.  
ক্ষনম্নবগণীয় আক্ষোেেণার গুরুত্বূণণ ববঙ্গিষ্ট্যগুক্ষ অর্ােনা কর। 

b) Discuss the views of Annales School of historians. 
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অ্যানালস গ াষ্ঠীর ঐক্ষোক্ষকর্দর মোমে অর্ােনা কর।   
c) Discuss the relationship of history with other social sciences. 

আক্ষোর্র ার্র্ নযানয মাে ক্ষবজ্ঞার্নর ম্পকণ অর্ােনা কর।  
d) What is Oral History? Examine the importance of oral sources in historical 

research.  
যমৌক্ষখ্ক বা কর্য আক্ষো কী? ঐক্ষোক্ষক গর্বণায় যমৌক্ষখ্ক বা কর্য উাদার্নর গুরুত্ব রীিা কর।   

e) Write short notes on the following: a) Foot Note, b) End Note, c) Johann Gottfried 
Herder, d) Jadunath Sarkar 
ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্: a) াদ িীকা, b) প্রান্ত িীকা, c) গজাহান  টঙ্গিড  হাডোর, d) যদুনার্ রকার       
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