
 
 

 

 

B.A. 3rd Semester (Honours) Examination, 2022 

                                                       Subject: History      

Course ID: 30415                                       Course Code: AH/HST/305/SEC-I 

 Course Title: Archives and Museum 

Full Marks: 40      Time: 2 Hours 

The figures in the margin indicate full marks 

                                                                    Answer all the questions.                                          

UNIT I 

1. Answer any five of the following questions:                                               (2 x 5=10) 

a) What is museum? 

সংগ্রাহশালা কী?  

b) What is archive? 

ললখ্যাগার কী? 

c) Write the full forms of ICOM and IUCN. 

 ICOM এবং IUCN-এর পুররা কথাটি ললখ্।  

d) When was the Archaeological Survey of India (ASI) established? Where are its 

headquarters located? 

Archaeological Survey of India (ASI) কখ্ন প্রতিটিি হয়? এর প্রধান কার্ যালয় 

লকাথায় অবতিি? 

e) What is archaeological excavation? 

প্রত্নিাতিক খ্ননকার্ য কী? 

f) When and where was the first archive established in India? 

কখ্ন এবং লকাথায় ভারিবরষ যর প্রথম ললখ্যাগার িাতপি হয়? 



 
 

g) Who painted Monalisa? In which museum is it conserved at present? 

লমানাতলসা ছতবটি কার দ্বারা অঙ্কিি? বিযমারন এটি লকান সংগ্রহশালায় সংরতিি? 

h) Mention two features of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and 

Remains Act, 1958. 

ভারিীয় স্মতৃি লসৌধ , প্রত্নিাতিক িল এবং অবরশষ আইন, ১৯৫৮-র দুইটি ববতশষ্ট্য 

ললখ্। 

UNIT II 

2.  Answer any four of the following questions:                                             (5 x 4=20)          

a) Describe in brief, the history of Indian Museum. 

ভাররির সংগ্রহশালার ইতিহাস সংরিরপ বর্ যনা কর। 

b) What is the role of a curator in a museum? 

সংগ্রহশালায় কুযররির- এর ভুতমকা কী? 

c)  Describe in brief, the role of archives in people’s education. 

জনতশিায় ললখ্যাগাররর ভুতমকা সংরিরপ বর্ যনা কর। 

d) Mention the importance of cataloguing for exhibition in a museum. 

সংগ্রহশালায় প্রদশ যনীর লিরে িাতলকাভুঙ্কিকরন-এর গুরুি উরেখ্ কর। 

e) What are the different methods of preservation of palm-leaf manuscripts in India? 

ভাররি িালপািার পুুঁতথ সংরিরর্র তবতভন্ন পদ্ধতিগুতল কী? 

f) Write a note on a regional museum. 

একটি আঞ্চতলক সংগ্রহশালার উপর িীকা ললখ্। 

 

 



 
 

UNIT III 

3.  Answer any one of the following questions:       (10 x 1=10) 

a) Describe different types of museums in India. 

ভাররির তবতভন্ন প্রকার সংগ্রহশালার বর্ যনা দাি। 

b) Evaluate the role of the Archaeological Survey of India (ASI) in the conservation of 

archeological sites and monuments. 

প্রত্নিল এবং স্মতৃিরসৌধগুতলর সংরিরর্ Archaeological Survey of India (ASI)-র 

ভুতমকা মুলযায়ন কর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


