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B.A. 1 Semester (General) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: History
Paper: CC-IA/GE-I
History of India (From Earliest Times to 300 C.E.)
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 দাওঃ
a) Analyze the role of inscriptions and coins in writing ancient Indian history.
প্রােীন ভারর্ের আক্ষো রেনায় যখ্মাা ও মুদ্রার গুরুত্ব ক্ষবর্েণ কর।
b) Determine the extent of the Harappan Civilization.

রপ্পা ভযোর ক্ষবস্তৃক্ষে ক্ষনরূণ কর।

c) Discuss in brief, the religious ideas of the Rig-Vedic Period.
ংর্ির্ঋগ-ববক্ষদক যু র্গর ধমণ ভাবনা অর্ােনা কর।
d) What are the fundamental teachings of ‘Buddhism’?
‘যবৌদ্ধ ধর্মণর’ যমৌক্ষক ক্ষলিাগুক্ষ কী?
e) What were the impacts Alexander’s invasion on India?
অর্কোন্ডার্রর ভারে অক্রমর্ণর প্রভাব কী কী ক্ষছ?
f) What were the basic principles of King Asoka’s ‘Dhamma’?
ম্রাি র্লার্কর ‘ধর্ের’ র মূ  নীক্ষেগুক্ষ কী?
g) Discuss the main features of Mauryan administration.
যমৌযণ লান বযবস্থার মূ  ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ অর্ােনা কর।
h) Discuss the principle features of ‘Gandhara’ Art.

‘গান্ধার’ ক্ষলল্পকার মুখ্য ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ অর্ােনা কর।
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2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Discuss the urban life and town planning of the Harappan Civilization.
রপ্পা ভযোর নাগক্ষরক েীবন এবং নগর ক্ষরকল্পনা অর্ােনা কর।
b) Review the position of women in Vedic society.
ববক্ষদক মার্ে নারীর্দর বস্থান যণার্ােনা কর।
c) Assess the achievements of Chandragupta Maurya as an empire-builder.
াম্রােয ক্ষনমণাো ক্ষার্ব েন্দ্রগুপ্ত যমৌর্যণর কৃক্ষের্ত্বর মূ যায়ন কর।
d) Examine the socio-economic condition of the Deccan under the Satavahanas.
ােবানর্দর ধীর্ন দাক্ষিণার্েযর অর্ণ-ামাক্ষেক বস্থা রীিা কর।
e) How would you assess the significance of the Kushana rule in ancient India?
েুক্ষম কীভার্ব প্রােীন ভারর্ে কুাণ লার্নর গুরুর্ত্বর মূ যায়ন করর্ব?
------------------------
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