
 

B.A. Semester I (Honours) Examination, 2022 

History 
 

Course ID: 10411                                                             Course Code: AH/HST/101/C-1  

 
Course Title: History of India (Pre-historic Times to 600 BC.) 

 
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. 

 

 
দক্ষিণপ্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণলক। 

পরীিার্ণীশ্নদর যর্াম্ভব ক্ষেশ্নের ভাায় উত্তর ক্ষদশ্নে শ্নব।  

 

 
1.  Answer any five of the following questions:                                                   (2X5=10) 

     যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) What is Pre-historic Age?   

    প্রাগৈক্ষোক্ষক যুৈ কী?  

 

b) What do you understand by Neolithic Revolution?  
     েবযপ্রস্তর যুশ্নৈর ক্ষবপ্লব বশ্নে কী ববাঝ? 

 

c) What is Kot Diji culture? 

     বকাটক্ষদক্ষে ংস্কৃক্ষে কী? 

 

d) What is epigraphy? 
          বখ্ক্ষবদযা চচণা কী?   

 

e) Why was Kalibangan famous? 
  কক্ষবঙ্গাে বকে ক্ষবখ্যাে ক্ষি? 

 

f) What were the import and export items of trade of the Harappan civilization? 
     রপ্পা ভযোর আমদাক্ষে ও রপ্তাক্ষেোে পণযগুক্ষ কী ক্ষি?   

 

g) What do you mean by Sabha and Samiti? 
     ভা ও ক্ষমক্ষে বশ্নে েুক্ষম কী ববাঝ?   

 

h) What is Sapta Sindhu? 
     প্ত ক্ষন্ধ ুকী?   



2.  Answer any four of the following questions:                                                  (5X4=20) 

     যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Write the importance of the Ramayana and the Mahabharata as the source of ancient 

Indian   history. 
 প্রাচীে ভারেবশ্নণর ইক্ষোচচণার উপাদাে ক্ষশ্নশ্নব রামায়ণ ও মাভারশ্নের গুরুত্ব বখ্।  

 

b) Write the importance of numismatics as the archaeological source of ancient Indian 

history.  
প্রাচীে ভারে ইক্ষোশ্নর প্রত্নোক্ষিক উপাদাে ক্ষশ্নশ্নব মদু্রার গুরুত্ব বখ্। 

 

c) How has geographical background influenced the Indian history? 

     বভৌশ্নৈাক্ষক বপ্রিাপট কীভাশ্নব ভারে ইক্ষোশ্নক প্রভাক্ষবে কশ্নরশ্নি? 

 

d) Write a short note on the features of Mesolithic Period. 
          মধ্য প্রস্তর যুশ্নৈর ববক্ষলষ্ট্য ম্পশ্নকণ টীকা বখ্। 

 

e) Who created Harappan Culture? 
  রপ্পা ংস্কৃক্ষে কারা কৃ্ষষ্ট্ কশ্নরক্ষিশ্নে? 

 

f) Write about the importance of Godhan in the Vedic Age. 
     ববক্ষদক যুশ্নৈ বৈা-ধ্শ্নের গুরুত্ব ম্পশ্নকণ বখ্। 

 

 

 
 

3.  Answer any one of the following questions:                                                (10X1=10) 

     যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Mention the debate on the original homeland of the Aryans. 
    আযণশ্নদর আক্ষদ বাভূক্ষম ংক্রান্ত ক্ষবেকণক্ষট উশ্নেখ্ কর। 

 

b) Write the importance of the Iron Age culture during the period of your study.  
     বোমার আশ্নাচয ময়কাশ্ন বৌযুশ্নৈর ংস্কৃক্ষের গুরুত্ব বখ্। 

 

 

____________________ 

 


