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B.A. 5 Semester (General) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: History
Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-III
Understanding Popular 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 ংখযাগুক্ষ পূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।
1. Answer any eight of the following questions:
5x8=40
নীর্ের যয যকান অটক্ষট প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Write a short note on Kalighat Painting.
কাীঘাট ক্ষেত্রকা ম্পর্কণ ংক্ষিপ্ত টীকা যখ।
b) Discuss the contribution of Ritwik Ghatak in Bengali cinema.
বাংা ক্ষর্নমায় ঋক্ষিক ঘটযকর বদান অর্ােনা কর।
c) Write a short note on origin of Charak Puja in colonial Calcutta.
ঔপক্ষনর্বক্ষলক ককাোয় েড়কপূ োর উদ্ভব ক্ষবর্য় ংক্ষিপ্ত টীকা যখ।
d) Discuss the origin of Poush Mela in Santiniketan.
লাক্ষন্তক্ষনর্কের্নর যপৌ যমার উদ্ভব অর্ােনা কর।
e) Discuss the impacts of internet and social media on Indian popular culture.
ভারেীয় েনংস্কৃক্ষের উপর আন্টারর্নট এবং ামাক্ষেক গণমাধ্যমগুক্ষর প্রভাব অর্ােনা কর।
f) Discuss the role of cinema halls in the city entertainment of colonial Calcutta.
ঔপক্ষনর্বক্ষলক ককাোর নাগক্ষরক ক্ষবর্নাদর্ন ক্ষর্নমা  গুক্ষর ভূ ক্ষমকা অর্ােনা কর।
g) Write short notes on Photography and Nautanki.
ফর্টাগ্রাক্ষফ এবং যনৌটক্ষি ক্ষবর্য় ংক্ষিপ্ত টীকা যখ।
h) How has the coming of television impacted cultural expression of people?
দূ রদলণর্নর অগমন কীভার্ব েনগর্ণর াংস্কৃক্ষেক ক্ষভবযক্ষির্ক প্রভাক্ষবে কর্রক্ষি?
i) Explain the role of fairs and festivals on Indian Popular Culture.
ভারেীয় েনংস্কৃক্ষের্ে যমা এবং উৎব গুক্ষর ভূ ক্ষমকা বযাখযা কর।
j) Folk art or calendar art help in understanding the culture of people. Elaborate.
যাক ক্ষলল্পকা র্বা কযার্ন্ডার অটণ মানু র্র ংস্কৃক্ষের্ক বুঝর্ে াাযয কর্র। ক্ষবস্তার্র অর্ােনা
কর।
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B.A. 5 Semester (General) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: History
Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-III (OR)
An Introduction to Archaeology
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 পূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।
1. Answer any eight of the following questions:
5x8=40
নীর্ের যয যকান অটক্ষট প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Write a short note about the relationship between history and archaeology.
আক্ষো ও প্রত্নের্ের মর্ধ্য বেণমান ম্পকণ ম্বর্ে ংর্ির্প অর্ােনা কর।
b) What do you know about ‘Ethno Archaeology’?
‘নৃ োক্ষেক প্রত্নেে’ ম্বর্ে েুক্ষম কী োন?
c) Examine the importance of Archaeology in reconstructing the history of early India?
প্রােীন ভারর্ের আক্ষো পুনক্ষনণমণার্ণর যির্ত্র প্রত্নের্ের ভূ ক্ষমকা পরীিা কর।
d) Discuss briefly the differences between ‘exploration’ and ‘excavation’.
‘নু োন’ ও ‘উৎখনর্নর’ মর্ধ্য বেণমান পার্ণকয ংর্ির্প অর্ােনা কর।
e) How are the findings from an archaeological site documented?
প্রত্নোক্ষেক যিত্র যর্র্ক প্রাপ্ত পুরাবস্তুর নক্ষর্বদ্ধকরণ কীভার্ব করা য়?
f) What are the various archaeological dating methods used to determine the age of
‘artifacts’ and ‘bio-facts’?
‘ক্ষলল্পবস্তু’ ও ‘জেববস্তুর’ ময়কা ক্ষনধ্ণারর্ণর যির্ত্র যকান যকান কা-ক্ষনধ্ণারণ পদ্ধক্ষে বযবহৃে য়?
g) Discuss briefly the role of Sir John Marshall in the development of archaeological research
in India.
ভারর্ে প্রত্নোক্ষেক গর্বণার যির্ত্র যার েন মালণার্র ভূ ক্ষমকা ংর্ির্প অর্ােনা কর।
h) Write a short essay on ‘Archaeological Survey of India’.
‘ভারর্ের প্রত্নোক্ষেক ক্ষনরীিণ’ ক্ষবভার্গর উপর একক্ষট ংক্ষিপ্ত প্রবে রেনা কর।
i)

Discuss briefly the importance of Bhimbetka as an archaeological site.
প্রত্নোক্ষেক যিত্র ক্ষার্ব ভীমর্বটকার গুরুি ংর্ির্প অর্ােনা কর।

j)

Write a short description on any two archaeological sites of India.
ভারর্ের যয যকানও দু ’ক্ষট প্রত্নোক্ষেক যির্ত্রর ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ দাও।
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