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B.A. 1 Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: History
Paper: CC-I

History of India from Earliest times to 600 A.D.
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:
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নীর্ের যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Discuss the role of inscriptions in reconstructing the history of ancient India.
প্রােীন ভারেীয় আক্ষো ুনক্ষনণমণার্ণ যখ্মাার ভূ ক্ষমকা অর্ােনা কর।
b) Write a short note on Chaturashram.
েেুরাশ্রম-এর উর একক্ষি িীকা রেনা কর।
c) Describe the political condition of 6th Century B.C. India.
খ্রীষ্টূ বণ ষ্ঠ লের্কর ভারেবর্ণর রােননক্ষেক ক্ষরক্ষস্থক্ষে বণণনা কর।
d) Why do you consider Buddhism as a protestant faith?
েুক্ষম যকন যবৌদ্ধ ধমণর্ক একক্ষি প্রক্ষেবাদী ধমণ বর্ মর্ন কর?
e) Explain the nature of Asokan Dhamma.
র্লার্কর ‘ধম্ম’-এর প্রকৃক্ষে বযখ্যা কর।
f) Write a short note on Gandhara art.
গান্ধার ক্ষলর্ের উর একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্।
g) Write a short note on the cultural significance of the Kushana period.
প্রােীন ভারেীয় আক্ষোর্ কুাণ ংস্কৃক্ষের গুরুত্ব ক্ষবর্য় একক্ষি িীকা রেনা কর।
h) How did Skandagupta combat the Huna invasion?
স্কন্দগুপ্ত কীভার্ব ূ ণ অক্রমণ প্রক্ষেে কর্রক্ষছর্ন?
2. Answer any three of the following questions:
নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Write an essay on the Neolithic Revolution.
নবযপ্রস্তর যু র্গর ক্ষবপ্লব ম্পর্কণ একক্ষি ক্ষনবন্ধ যখ্।
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b) Discuss the debate regarding the original homeland of the Aryans.
অযণর্দর অক্ষদ বাস্থান ংক্রান্ত ক্ষবেকণক্ষি অর্ােনা কর।
c) Point out the reasons for the downfall of Mauryan Empire.
যমৌযণ াম্রার্েযর ের্নর কারণগুক্ষ ক্ষনর্দণল কর।
d) Explain the nature of Indo-Roman trade during post-Mauryan period.
যমৌযণ-রবেণী যু র্গ ভারে-যরাম বাক্ষণর্েযর প্রকৃক্ষে বযাখ্যা কর।
e) Do you consider Gupta period to be a Golden Age?
েুক্ষম কী গুপ্তযু গর্ক ু বণণ যু গ বর্ মর্ন কর?
------------------------
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