Bankim Sardar College
Semester II Examination 2020
B.A. Hons
Subject: History (CC-3)
Answers of each group should be in separate answer-sheet
Group – A (F.M. 10)
Answer any five questions

1.

5x2= 10

(𝑖) ‘ধমাি য়’ ও ‘ক কেশাধন’ িক?
(𝑖𝑖) ‘শক-যবন-প ব-িনসূ দন’ উপািধ কাথায় কার

িত ব ব ত হেয়েছ?

(𝑖𝑖𝑖) কুষান যু েগর দু জন িচিকৎসেকর নাম লখ।
(𝑖𝑣) ‘ রশম পথ’ িক?
(𝑣)
(𝑣𝑖)

কান তািমল সািহত েক ‘প মেবদ’ বা ‘তািমল ভূ িমর বাইেবল’ বলা হয়?
কান

(𝑣𝑖𝑖) ‘চ

স াটেক ভারেতর র াকারী বলা হয়?
রাজার

(𝑣𝑖𝑖𝑖) এলাহাবাদ

’ িক?
শি

থেক িক জানা যায়?

Group – B (F.M, 15)
2. Answer any one question

1x15= 15

(𝑖) অেশােকর ধ নীিত ব াখ া কর।

(𝑖𝑖) মৗয সা ােজ র পতেনর কারন িল আেলাচনা কর। এে ে অেশােকর দািয় স েক ঐিতহািসক িবতকিট লখ।
Group – C (F.M. 65 = 25 × 1 + 4 × 10)
3. Answer following questions

25x1= 25

(𝑖) মৗয সমােজ যারা কৃিষকােজর সূ ে িব বান হেয়িছল তােদর বলা হত-(𝑎) বিনক (𝑏)

নী (𝑐) গহপিত (𝑑) কুটুি ক।

(𝑖𝑖) অথশাে উি িখত ‘ িণবল’ হল-(𝑎) িগে র সনাবািহনী (𝑏) িগে র

ধান (𝑐) িগে র িহসাব র ক (𝑑) িগে র সদস ।

(𝑖𝑖𝑖) পুরােণ কােদর অ ভৃত বলা হয়?
(𝑎) সাতবাহন রাজােদর (𝑏) কুষান রাজােদর (𝑐)
(𝑖𝑣) সাতবাহন বংেশর

রাজা ক িছেলন?

রাজােদর (𝑑) কা

রাজােদর।

(𝑎)

থম সাতকিন (𝑏) গৗতমীপু সাতকিন (𝑐) বিশ ীপু পুলমায়ী (𝑑) য

সাতকিন।

(𝑣) সাতবাহন যু েগর ব র/ নগর নয় কানিট?
(𝑎) কল াণ (𝑏) সাপারক (𝑐)

াচ (𝑑) টগর।

(𝑣𝑖) সাতবাহন যু েগ সং ৃ েত লখা ‘কাত ’

ক রচনা কেরন?

(𝑎) সবধমা (𝑏) ণাঢ (𝑐) কদিফস (𝑑) পুলমায়ী।
(𝑣𝑖𝑖) সাতবাহন যু েগ ‘মহাতালবর’ নামক অধসাম

কমচারীরা িক কাজ করেতন?

(𝑎) দিলল র ণােব ণ (𝑏) রাজ আদায় (𝑐) িবচার পিরচালনা (𝑑) রাজােক সন সরবরাহ।
(𝑣𝑖𝑖𝑖) কিল যু

কেব হেয়িছল?

(𝑎) ২৫১ ি ঃপূ ঃ (𝑏) ২৬১ ি ঃপূ ঃ (𝑐) ২৭১ ি ঃপূ ঃ (𝑑) ২৮১ ি ঃপূ ঃ
(𝑖𝑥) মৗযযু েগর

চরেদর মগাি িনস িক নােম অিভিহত কেরেছন?

(𝑎) সং া (𝑏) স রা (𝑐) এিপে াপয় (𝑑) কানিটই নয়।
(𝑥) মৗযযু েগর মু া পরী ক হেলন-(𝑎) মু াধ
(𝑥𝑖) অেশাক

(𝑏) সূ াধ

(𝑐) খনাধ

চািরত ‘ধ ’ শ িটর

(𝑑)

পদশক।

থম উে খ পাওয়া যায় --

(𝑎) ধৗিল লখেত (𝑏) সারনাথ লখেত (𝑐) জুনাগড় লখেত (𝑑) মাি

লখেত।

(𝑥𝑖𝑖) কিনে র রাজসভায় আগত ি ক পিতর নাম িক িছল?
(𝑎) এেজিসলাস (𝑏) অ াি েয়াকস (𝑐) ডইেমকস (𝑑) িফলােডলফাস।
(𝑥𝑖𝑖𝑖) কানিট অ েঘােষর রচনা নয়?
(𝑎) বু চিরত (𝑏) সূ ালংকার (𝑐) মাধ িমক সূ

(𝑑) সৗ রান

কাব ।

(𝑥𝑖𝑣) কানিট কুষান যু েগর সািহিত ক উপাদান নয়?
(𝑎) িশেয়ন-হান-সু (𝑏) হৗ-হান-সু (𝑐) িস-িচ (𝑑) ফা-কুেয়া-িক।
(𝑥𝑣) তািমল সািহেত র আিদ পযােয়র নাম িক?
(𝑎) বননামূ লক দশিট কিবতা (𝑏) অ সংকলন (𝑐) স ম সািহত (𝑑) অ াদশ নীিত সংকলন।
(𝑥𝑣𝑖) তৃতীয় স ম কান রাজােদর সাহায পেয়িছল?
(𝑎) চর (𝑏) পা

(𝑐) চাল (𝑑) চালু ক ।

(𝑥𝑣𝑖𝑖) দি ন ভারেত মাট কয়িট সংগম অনু ি ত হয়?

(𝑎) ২ িট (𝑏) ৩ িট (𝑐) ৪ িট (𝑑) ৫ িট।
(𝑥𝑣𝑖𝑖𝑖) ‘

েদয়’ িছল--

(𝑎) া নেদর
(𝑥𝑖𝑥)

দ িন র জিম (𝑏) জলা জিম (𝑐) খাস জিম (𝑑) অনাবাদী জিম।

যু েগ কমচািরেদর বতেনর ওপর কান কর ধায করা হত?

(𝑎) ভাগ (𝑏) ভাগ (𝑐) িহরণ (𝑑) িবি ।
(𝑥𝑥) কান
(𝑎)

স াট সু দশন েদর সং ার কেরন?
(𝑏) সমু

থম চ

(𝑐) ি তীয় চ

(𝑑)

।

(𝑥𝑥𝑖) ‘অ কুলািধকরন’ িছল-(𝑎) ামপিরষদ (𝑏) জলা পিরষদ (𝑐) মহকুমা পিরষদ (𝑑) সমর পিরষদ।
(𝑥𝑥𝑖𝑖) ‘ বগার ম’ ক
(𝑎) উদ

াচীন ভারেত িক বলা হত?

(𝑏) উপিরক (𝑐) হািলল কর (𝑑) িবি ।

(𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖) কিন

‘শকা ’ চালু কেরন-

(𝑎) ৭৮ ি ঃ (𝑏) ৭৯ ি ঃ (𝑐) ৮০ ি ঃ (𝑑) ৮১ ি ঃ।
(𝑥𝑥𝑖𝑣) কানিট বমানান-(𝑎) বনা ম (𝑏) পু ষাথ (𝑐) সং ার (𝑑) ব যান।
(𝑥𝑥𝑣) কান ে

থম

াচীন ভারেত িবচার

ে র দু ই পৃ থক িবভােগর উে খ মেল?

(𝑎) বদ (𝑏) উপিনষদ (𝑐) অথশা (𝑑) ইি কা।

Answer any four questions (4x10= 40)
4. তুিম িক মেন কর মৗয শাসন ব ব া কি ভূ ত আমলাতাি ক িছল?
5. সাতবাহন যু েগর সমাজ জীবেনর বননা দাও।
6. গা ার িশ স েক টীকা লখ।
7.

যু গেক িক ‘িহ ু ধেমর পুন

ােনর যু গ’ বলা যায়?

8. অ হার ব ব া ও তার তাৎপয লখ।
9. মৗয র যু েগ ভারেত িব ােনর অ গিত লখ।

