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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণ মােনর িনেদশক। 

পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

Answer all the questions 

 

 

1. Answer any five of the following questions:    2x5=10 

য কানও পাচঁিট ে র উ র দাওঃ 

 

a. What is ‘Ethno-Archaeology’? 

নৃকুল বা জািততাি ক পুরাত  কী? 

b. Who is known as the father of Archaeology and why? 

পুরাতে র জনক িহসােব ক এবং কন পিরিচত? 

c. What is the full form of ASI? Who was its first director? 

এ,এস,আই কথািটর পূণ প কী? এর থম িডের র ক িছেলন? 

d. Mention the names of any two archaeological dating methods. 

য কানও দুিট তাি ক সময়কাল িনধারণ প িত উে খ কর। 

e. Who established the Asiatic Society of Bengal and when? 

ক, কেব এিশয়ািটক সাসাইিট অফ ব ল িত া কেরন? 

f. Mention any two archaeological sites. 

য কানও দুিট ে র উে খ কর। 

g. When and where was the Indian Museum established? 



কেব এবং কাথায় ভারতীয় জাদুঘর িতি ত হেয়িছল? 

h. What is inscription? Give examples. 

লখ বা িলিপ কী? উদাহরণ দাও। 

 

2. Answer any four of the following questions:    5x4=20 

য কানও চারিট ে র উ র দাওঃ 

 

a. Discuss in brief the history of archaeological studies in India. 

ভারেত িবদ াচচার ইিতহাস স েক সংে েপ আেলাচনা কর। 

b. Discuss in brief the ethics of archaeological material collection and 

conservation. 

ভারেত পুরাব  সং হ ও সংর েণর নীিতমালা িল সংে েপ আেলাচনা কর। 

c. Write a short note on Bhimbetka as an archaeological site. 

একিট ে  িহসােব িভমেবটকা স ে  একিট সংি  িনব  রচনা কর। 

d. What is meant by Archaeological Reports and Publication? 

তাি ক খনন িতেবদন ও কাশনা কী? 

e. What are the methods of conservation of artefacts? 

ব  সংর েণর প িত িল কী কী? 

f. Write a short note field survey? 

 সমী ার উপের একিট সংি ত িনব  রচনা কর। 

 

 

3. Answer any one of the following questions:    10x1=10 

য কানও একিট ে র উ র দাওঃ 

 

a. How would you conduct an archaeological survey of a historical site in your 

area? 

তামার এলাকায় একিট ঐিতহািসক ােনর সমী া কীভােব করেব? 

b. What is the importance of monuments as a source of archaeological studies? 

িবদ াচচায় একিট উপাদান িহসােব ৃিত ে র  কী? 

 


