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B.A. 2nd Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS) 
Subject: History 
Paper: CC-III 

History of India (600-1200 CE) 
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 পূণণমান ক্ষনর্দণলক। 
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 

1. Answer any ten of the following questions, each in more than one sentence:  2X10=20                                
ক্ষনম্নক্ষক্ষখ্ে প্রশ্নগুক্ষর মর্যয যয যকান দলক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও। প্রক্ষেক্ষি উত্তর একাক্ষযক বার্কয ওয়া চাআ।   

a) What do you mean by early medieval India? 
আদি-মধ্যযুগ বতে কী যবাঝ?    

b) What is Aryavarta?  
আযযাবেয কী?   

c) Who wrote Ratnavali and Nagananda?  
রত্নাবী এবং নাগানন্দ কে রচনা েতরন?  

d) What is Churni?  
চূর্যী কী?     

e) What is Tantrikism?  
োক্ষিকো কী?  

f) Mention the names of two kings of the Pratihara Dynasty. 
প্রক্ষোর বংর্লর দুআ েন রাোর নাম যখ্।  

g) What is the Nagara style? 
নাগর রীক্ষে কী?    

h) What do you mean by Gangaikondacholapuram?  
গঙ্গাইতোন্ডাতচাাপুরম বর্ে কী যবাঝ?    

i) What do you mean by Janakabhu?  
‘েনকভু’ বর্ে কী যবাঝ?     

j) What is Sangam literature?  
ঙ্গম াক্ষেয কী?  

k) What do you mean by Untouchability? 
অসৃ্পলযো বতে কী যবাঝ?    

l) Write the names of two South Indian ports of early medieval period. 
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অক্ষদ-মযযযুর্গ দক্ষিণ ভারেীয় দুক্ষি বন্দর্রর নাম যখ্।  
m) Write the name of two books of Ballal Sena. 

বল্লা কন রদচে িুদি গ্রতের নাম যখ্।   
n) In which yeras were the first and second battles of Tarain fought?  

কে ার্ েরাআর্নর প্রর্ম ও ক্ষিেীয় যুদ্ধ নুক্ষিে র্য়ক্ষি?  
o) What is Saptaratha?  

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

       নীর্চর যয যকান চারক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ   
a) Write a short note on the conflict between Harshavardhana and Shashanka. 

যবধ্যন ও ললাতের মতধ্য ংঘতযর উপর এেদি িীো কখ।  
b) Discuss in brief the origin of the Rajputs. 

রােপুের্দর উৎপক্ষত্ত ম্পর্কণ ংর্ির্প অর্াচনা কর।  
c) Discuss the influence of the Arabian victory in Sindh. 

ক্ষনু্ধ ঞ্চর্ অরব ক্ষবের্য়র প্রভাব অর্াচনা কর।  
d) Write a short note on Vajrayana religion. 

বজ্রযান ধ্তমযর উপর এেদি ংদিপ্ত িীো কখ।  
e) Write a note on feudalism of early medieval India. 

ভারতের আদিমধ্য যুতগ ামন্তেতের উপর এেদি িীো কখ। 
f) Discuss the achievements of Pulakesin II. 

দিেীয় পুতেদলর েৃদেত্ব আতাচনা ের।  
3. Answer any two of the following questions:                             10x2=20                   

       নীর্চর যয যকান দুক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ   
a) Write an essay on the importance of ‘Charita texts’ (historical biographies) in the 

reconstruction of the political history of early medieval India. 
অক্ষদ মযযযুর্গর ভারর্ের রােননক্ষেক আক্ষো পুনগণঠর্ন চদরে াক্ষর্েযর গুরুত্ব ক্ষবর্য় একক্ষি প্রবন্ধ রচনা কর।  

b) Discuss the tripartite struggle during the eighth and ninth centuries.  
খৃ্ষ্টীয় ষ্টম-নবম লের্কর ক্ষিপিীয় ংগ্রাম ম্পর্কণ অর্াচনা কর।   

c) Write an essay on the art and architecture of the Pallavas. 
পল্লব ক্ষলল্প স্থাপর্েযর উপর একক্ষি ক্ষনবন্ধ যখ্।  

d) Discuss the local self-government system of the Cholas. 
যচার্দর স্থানীয় স্বায়ত্ত লান বযবস্থা ম্পর্কণ অর্াচনা কর।  

……………… 


