Bankim Sardar College
Semester IV Examination 2020
B.A. Hons
Subject: History (SEC-B2)
Answers of each group should be in separate answer-sheet
Group – A (F.M. 10)
Answer any five questions

1.

5x2= 10

(𝑖) ‘Microlith’ কান সময় পেবর িশ িনদশন?
(𝑖𝑖) মধ

র যু েগর মানু েষর িশ িনদশন মধ েদেশর কাথায় পাওয়া গেছ?

(𝑖𝑖𝑖) NBPW বা উ েরর কৃ
(𝑖𝑣)

মসৃ ন মৃৎপা

কান সময় পেবর বেল ধরা হয়?

মৗয াপত িনদশেনর নাম লখ।

(𝑣) ‘অেশাক

’ কাথায় পাওয়া িগেয়িছল?

(𝑣𝑖)

স াটেক ভারেতর র াকারী বলা হয়?

কান

(𝑣𝑖𝑖) হািত

া িলিপ কান শাসেকর আমেল উৎকীন হয়?

(𝑣𝑖𝑖𝑖) িচ িশে র ‘িমিনেয়চার’ ধারা কান সময় পেবর সে স কীত?

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

1x15= 15

াচীন ভারেতর প িনমান রীিতর িববতন আেলাচনা কর।

(𝑖𝑖) মুঘল িচ কলার ওপর একিট িনব

লখ।

Group – C (F.M. 65 = 25 × 1 + 4 × 10)
3. Answer following questions

25x1= 25

(𝑖) চত িনিমত হয়-(𝑎)

মৗয পরবতী যু েগ (𝑏) মৗয পূ ববতী যু েগ (𝑐) মৗয যু েগ (𝑑) কুষান যু েগ?

(𝑖𝑖) ‘Black and Red Ware’ ব বহার করেতন-(𝑎) সাধারন মানু ষ (𝑏) ধনী স দায় (𝑐) শাসক গা ী (𝑑) এেদর কউ না।
(𝑖𝑖𝑖) ভীমেবটকার িনদশন িল-(𝑎)

াচীন

র যু গীয় (𝑏) মধ

(𝑖𝑣) ভারহূ ত পিট অবি ত--

র যু গীয় (𝑐) নব

র যু গীয় (𝑑) তা

র যু গীয়।

(𝑎) উ র

েদশ (𝑏) মধ

েদশ (𝑐) অ

(𝑣) ভারেতর কান অংেশ গা ার িশ

েদশ (𝑑) িবহার।

ীিতর িবকাশ ঘেটিছল?

(𝑎) পূ বাংেশ (𝑏) পি মাংেশ (𝑐) উওর-পি মাংেশ (𝑑) দি নাংেশ।
(𝑣𝑖) মথু রার িশ রীিতেত িবেশষভােব ান পেয়েছ-(𝑎) বু

ও বৗ ধম (𝑏) জন ধম (𝑐) উভয়ই (𝑑) কানিটই নয়।

(𝑣𝑖𝑖) অজ া হািট অবি ত-(𝑎) উ র

েদশ (𝑏) মধ

েদশ (𝑐) অ

েদশ (𝑑) মহারাে ।

(𝑣𝑖𝑖𝑖) ‘নাগর িশ রীিত ‘ িবকাশলাভ কের-(𝑎) মধ ভারত (𝑏) পি ম ভারত (𝑐) উওর ভারত (𝑑) দি ন ভারত।
(𝑖𝑥) কানারেকর সূ যমি র কান রীিতর অ গত?
(𝑎) নাগর (𝑏) বসর (𝑐) ািবড় (𝑑) নায়ক রীিত।
(𝑥) খাজুরােহর মি র রীিতর অপর নাম িক?
(𝑎) চাে

া রীিত (𝑏) মেহ

রীিত (𝑐) নরিসংহ রীিত (𝑑) কানিটই নয়।

(𝑥𝑖) কলাসনাথ মি র কান রীিতেত িনিমত?
(𝑎) রাজ িসংহবমন রীিত (𝑏) নর িসংহবমন রীিত (𝑐) ন ী বমন রীিত (𝑑) মেহ

বমন রীিত।

(𝑥𝑖𝑖) কান রীিতেত ‘ গাপুরম’ িনিমত হত?
(𝑎) নাগর (𝑏) বসর (𝑐) ািবড় (𝑑)
(𝑥𝑖𝑖𝑖) কান শাসেকর সময় ‘মুে
(𝑎) রাজ িসংহবমন (𝑏) মেহ

থম দু ই রীিতেত।

র’ ও ‘মাতে

র’ মি র িনিমত হয়?

বমন (𝑐) ন ী বমন (𝑑) এেদর কউ না।

(𝑥𝑖𝑣) কান মি র িনমান রীিতেত ‘িবমান’ িনমান করা হত?
(𝑎) নাগর (𝑏) বসর (𝑐) ািবড় (𝑑) নায়ক রীিতেত।
(𝑥𝑣) ভারেত সু লতািন যু েগর িশ রীিত কানিট?
(𝑎) ইে া-পারিসক (𝑏) ইে া- রামান (𝑐) গিথক (𝑑) কানিটই নয়।
(𝑥𝑣𝑖) িদি েত ‘ কায়াত-উল-ইসলাম’ মসিজদ ক িনমান কেরন?
(𝑎) মহ দ-িবন-তুঘলক (𝑏) কুতুবউি ন আইবক (𝑐) বখিতয়ার কাকী (𝑑) এেদর কউ না।
(𝑥𝑣𝑖𝑖) মুঘল িচ িশ ী হেলন--

(𝑎) মীর সঈদ আিল (𝑏) আ ু স সামাদ (𝑐) বসওয়ান (𝑑) সকেলই।
(𝑥𝑣𝑖𝑖𝑖) মুঘল িচ িশে র নযু গ-(𝑎) আকবর (𝑏) জাহা ীর (𝑐) শাহজাহান (𝑑) ঔর েজেবর শাসনকাল।
(𝑥𝑖𝑥) শাহজাহােনর সমেয় িনিমত াপত িনদশন হল-(𝑎) লালেক া (𝑏) তাজমহল (𝑐) জািম মসিজদ (𝑑) সবকিটই।
(𝑥𝑥) ‘িবিব-কা মকবারা’ িনিমত হয়-(𝑎) আকবর (𝑏) জাহা ীর (𝑐) শাহজাহান (𝑑) ঔর েজেবর শাসনকাল।
(𝑥𝑥𝑖) ভারেত ি িটশ াপত িনদশন হল-(𝑎) ফাট উইিলয়ম দূ গ (𝑏) স
(𝑥𝑥𝑖𝑖)

জজ দূ গ (𝑐) স

টমাস দূ গ (𝑑) কানিটই নয়।

কালকাতায় ি িটশ াপত িনদশন ‘Government House’ িনমান কেরিছেলন ক?

(𝑎) লড এেলনবােরা (𝑏) লড ওেয়েলসিল (𝑐) লড কনওয়ািলশ (𝑑) এেদর কউ না।
(𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖) বা াইেয়র ‘Town Hall’ বতমােন িক নােম পিরিচত?
(𝑎) Asiatic Society of Bombay (𝑏) Bombay Secretariat House (𝑐) Bombay Municipality (𝑑) কানিটই না।

(𝑥𝑥𝑖𝑣) আধু িনক বাে শহর কান রীিতেত গেড় তালা হয়?
(𝑎) নব গিথক (𝑏) গিথক (𝑐) ি ক (𝑑) কানিটই নয়।
(𝑥𝑥𝑣) িভে ািরয়া মেমািরয়াল ক িনমান কেরন?
(𝑎) ি

অ ালবাট (𝑏) জেরাম এশ (𝑐) উইিলয়াম এমারসন (𝑑) এেদর কউ না।

Answer any four questions (4x10= 40)
4. অজ া ও ইেলারার হািচ স েক টীকা লখ।
5. ইে া-পারিসক াপত রীিতর
6. প ব াপত ও ভা য স

ধান বিশ

েক সংি

িক ?

টীকা লখ।

7. ভারেত ঔপিনেবিশক াপত রীিত স েক তুিম িক জান?
8. ভারেতর ইিতহােসর উপাদান িহেসেব িশে র ভুিমকা িক?
9. আধু িমক ভারতীয় িশ রীিতর বিশ

িল আেলাচনা কর।

