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B.A. 1st Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: CC-I  
History of India (From Earliest Times to 600 A.D.) 

 
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 ূণণমান ক্ষনর্দণলক। 
রীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 

1. Answer any Six of the following questions:                                5x6=30 
নীর্ের যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাঃ   

a) Assess the importance of archaeology as historical source in ancient India. 
প্রােীন ভারর্ের ঐক্ষোক্ষক উাদান ক্ষার্ব প্রত্নের্ের গুরুত্ব ক্ষনণণয় কর। 

b) Write a short note on ‘Mehergarh Culture’. 
‘যমর্রগড় ংসৃ্কক্ষে’ ক্ষবর্য় একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্।  

c) What do you know about the condition of trade and commerce in the Harappan 
Civilization? 
রপ্পা ভযোয় বযবা-বাক্ষনর্েযর বস্থা ম্পর্কণ েুক্ষম কী োন?   

d) Explain the religious life of India during the Rig-Vedic Period. 
ভারর্ে ঋগ-ববক্ষদক যুর্গর মানুর্র ধমণীয় েীবনযাত্রা বযাখ্যা কর।  

e) Examine in brief the factors leading to the rise of Magadhan Imperialism. 
ংর্ির্ মগধ াম্রার্েযর উত্থার্নর শ্চার্ে উাদানগুক্ষ রীিা কর।  

f) Discuss King Asoka’s welfare measures. 
ম্রাি র্লার্কর েনক্ষেকর কাযণাবীর অর্ােনা কর।  

g) Discuss in brief the ‘Seven Caste Theory’ of Megasthenes. 
যমগাক্ষস্থক্ষনর্র ‘প্তোক্ষে েেক্ষি’ ংর্ির্ অর্ােনা কর। 

h) Write a short note on the achievements of Chandragupta II. 
ক্ষিেীয় েন্দ্রগুর্প্তর কৃক্ষের্ত্বর উর একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্।   
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2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
       নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাঃ  

a) Explain the various factors behind the downfall of the Harappan Civilization? 
To what extent were the natural calamities responsible for the downfall of 
Harappan Civilization? 
রপ্পা ভযোর ের্নর ক্ষবক্ষভন্ন কারণমূ অর্ােনা কর। রপ্পা ভযোর ের্ন প্রাকৃক্ষেক ক্ষবযণয়গুক্ষ 
কেদূর দায়ী ক্ষছ?   

b) Review the position of women in Vedic society. 
ববক্ষদক মার্ে নারীর্দর বস্থান যণার্ােনা কর।  

c) Analyze the socio-economic background of the religious protest movements in 
India in the 6thcentury B.C.  
ক্ষিষ্টূবণ ষ্ঠ লের্ক ভারর্ে প্রক্ষেবাদী ধমণ অর্দার্নর অর্ণ-ামাক্ষেক িভূক্ষম ক্ষবর্েণ কর।  

d) Review the politico-cultural achievements of Kanishka. 
কক্ষনর্স্কর রােননক্ষেক এবং াংসৃ্কক্ষেক কৃক্ষেত্ব যণার্ােনা কর।  

e) Describe the military achievements of Samudragupta. 
মুদ্রগুর্প্তর ামক্ষরক কীক্ষেণকার্র বণণনা দা।  
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