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B.A. 6th Semester (General) Examination, 2022 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-IV   
(Art Appreciation: An Understanding to Indian Art) 

 
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. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ পূণণমান ক্ষনর্দণলক। 
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 

1. Answer any five of the following questions:                                2x5=10 
নীর্ের যয যকান পাাঁেক্ষি প্রর্ের উত্তর দাঃ    

a) What do you know about the terracotta of the Harappan Civilization? 
রপ্পা ভযোর যিরার্কািা ম্পর্কণ কী োন?  

b) What are Stupa and Chaitya? 
স্তুপ এবং চেেয কী? 

c) What is Nagara style of architecture? Give an example of it. 
নাগর স্থাপেয চলী কী? এর একটি উদারণ দা।   

d) What is Sarvatobhadra style of art? In which part of Bengal did it flourish?  
বণর্োভদ্র ক্ষলল্পশলী কী? বাাংার ককান অঞ্চল এই টলল্পরীটি টবকটলি লেটি?  

e) Mention two famous architecture of Chola era. 
যো অমর্র দুক্ষি ক্ষবখ্যাে স্থাপর্েযর উর্েখ্ কর।  

f) Name two famous architectures of the Vijaynagara Empire. 
ক্ষবেয়নগর াম্রার্েযর দুক্ষি  ক্ষবখ্যাে স্থাপর্েযর নাম যখ্।   

g) Who built Qutub Minar and in which year?  
কুেুবক্ষমনার যক ক্ষনমণাণ কর্রক্ষির্ন এবং কে ার্?  

h) Who were the two famous painters in Akbar court?  
অকবর্রর রােভায় দুআেন ক্ষবখ্যাে ক্ষেত্রকর কারা টিলন?  

2. Answer any two of the following questions:                                5x2=10  
নীর্ের যয যকান দুক্ষি প্রর্ের উত্তর দাঃ    

a) Write a short note on Indian cave art. 
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ভারেীয় গুাক্ষেত্র ম্পর্কণ একক্ষি িীকা যখ্। 

b) Discuss in brief the characteristics of the paintings of the Gupta era. 
গুপ্ত যুর্গর ক্ষেত্রকার চবক্ষলষ্ট্যগুক্ষ ংর্ির্প অর্ােনা কর।  

c) Write in brief on Pala art. 
পা ক্ষলল্পকা ম্পর্কণ ংর্ির্প যখ্।  

a) Write a short note on Mughal miniature painting.  
মুঘ যুর্গর িুদ্রাকৃক্ষের ক্ষেত্রকমণ ম্পর্কণ একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্।   

3. Answer any two of the following questions:                               10x2=20  
নীর্ের যয যকান দুক্ষি প্রর্ের উত্তর দাঃ    

b) Write an essay on Chola Temple architecture. 
যো মক্ষির স্থাপেয ক্ষবর্য় একক্ষি রেনা যখ্।  

c) How did art and architecture flourish under the Pallava rule?  
পেব লানকার্ ক্ষলল্প  স্থাপেয কীভার্ব ক্ষবকক্ষলে র্য়ক্ষি?  

d) Write an essay on the architecture of Vijaynagara Empire.  
ক্ষবেয়নগর াম্রার্েযর স্থাপেয ম্পর্কণ একক্ষি ক্ষনবন্ধ যখ্।    

e) What was the contribution of the Mughals in the field of architecture?  
স্থাপেয ক্ষলর্ল্প মুঘর্দর বদান কী?  

„„„„„„„„   
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B.A. 6th Semester (General) Examination, 2022 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-IV (OR)   
(Orality and Oral Culture in India) 

 
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. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ পূণণমান ক্ষনর্দণলক। 
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 

1. Answer any five of the following questions:                                2x5=10 
নীর্ের যয যকান পাাঁেক্ষি প্রর্ের উত্তর দাঃ    

a) Why is the Vedic literature known as Sruti? 
ববটদক াটিয শ্রুটি নালম ককন পটরটিি?  

b) Who composed the Jatakas? How many Jatakas are there?  
জািক কাটনীর রিটেিা কারা টিলন? কিগুট জািক কাটনী আলি?  

c) Define oral history. 
কথ্য ইটিালর াংজ্ঞা দা। 

d) Who was Khana? 
খণা কক টিলন? 

e) Is Vikram and Betal true story? 
টবক্রম এবাং কবিা কী িয গল্প?  

f) “Chhele ghumolo para jurolo bargi elo deshe” –which historical incident has been 
depicted by this oral tradition? Who are the Bargis? 
“কিল ঘুমালা পাড়া জুড়া বটগি এ কদলল” –এই কাককাটনীর মলযয টদলে ককান ঐটিাটক ঘিনালক 
টিটিি করা লেলি? বটগি কারা? 

g) Provide two examples of popular folklores of India. 
ভারলির দুটি জনটিে কাককাটনীর উদারণ দা। 

h) Give examples of two Bengali proverbs. 
দুটি বাাংা িবালদর উদারণ দা। 
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2. Answer any two of the following questions:                                5x2=10  
নীর্ের যয যকান দুক্ষি প্রর্ের উত্তর দাঃ    

a) Depict by citing examples, what do you mean by oral traditions?  
যমৌক্ষখ্ক বা কর্য ঐক্ষেয বর্ে েুক্ষম ক্ষক যবাঝ, উদারণ র্যার্গ যদখ্া।  

b) How were the oral traditions in vogue in early Indian history? 
অক্ষদ পর্বণর ভারর্ের আক্ষোর্ কীভার্ব যমৌক্ষখ্ক উপাদান গুক্ষ প্রেক্ষে ক্ষি?  

c) Write a short note on the oral traditions of the tribal people of India. 
ভারলির উপজাটি কগাষ্ঠীর মানুলর কমৌটখক পরম্পরার উপর একটি াংটিপ্ত িবন্ধ কখ। 

d) Write a brief account on the folklores that exist in your locality. 
        কিামার টনলজর এাকাে িিটি কাককথ্া গুটর াংটিপ্ত টববরণ দা। 

3. Answer any two of the following questions:                               10x2=20  
নীর্ের যয যকান দুক্ষি প্রর্ের উত্তর দাঃ    

a) How did the oral traditions of Ancient India take the shape of historical literature? 
িািীন ভারলি িিটি কমৌটখক পরম্পরাগুট কীভালব ঐটিাটক াটলিয রূপান্তটরি লেটি? 

b) How are the cultural traits of a place preserved by means of oral traditions? 
একক্ষি স্থার্নর াংসৃ্কক্ষেক ক্ষেহ্নগুক্ষ কীভার্ব যমৌক্ষখ্ক পরম্পরা বা ঐক্ষেয দ্বারা ংরক্ষিে য়?  

c) How is technology used to preserve the oral traditions? 
কমৌটখক পরম্পরাগুট রিা করার কিলি িযুটিলক কীভালব বযবার করা ে? 

a) Depict the role of memory in reconstructing the history of partition. 
কদলভালগর ইটিা পুনটনিমিালণ সৃ্মটির ভূটমকা টনরূপণ কর। 

„„„„„„„„   
 


