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B.A. 3rd Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-I    

Archives and Museums 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 ংখ্যাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 

যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 
1. Answer any eight of the following questions:                                5x8=40 

নীর্েয যম যকান আটক্ষট প্রর্েয উত্তয দাঃ   
a) How would you explain the role of museum in writing the history of ancient period?   

প্রােীন মুগেয ইতিহাস যচনায় মাদুঘগযয বূতভকাগক িুতভ কীবাগফ ফযাখ্যা কযগফ?   
b) What is the importance of archival documents in history writing?   

ইক্ষো ক্ষরখ্র্নয যির্ে ভার্পেখ্ানায় ংযক্ষিে নক্ষর্র্েয গুরুত্ব কী?   
c) How did archives develop in India?  

বাযগি ভহাগপজখ্ানায তফকা কীবাগফ ঘগেতির?     
d) Discuss the methods of item-preservation in a museum.  

মাদুঘগয ফস্তুসভূহ ংযির্ণয দ্ধতিগুক্ষর আগরাচনা কয।    
e) Write a short note on the method of cataloguing in archives.  

ভহাফপজখ্ানায় সূতচ প্রস্তুতিকযণ দ্ধতিয উয একতে সংতিপ্ত েীকা ফরখ্।  
f) Evaluate the role of the Curator in a museum.  

সংগ্রহারায় একজন তকউগযেয ফা িত্ত্বাফধায়গকয বূতভকা ভূরযায়ন কয।  
g) Write a short note on Indian Museum. 

বাযেীয় োদুঘয ম্বর্ে একক্ষট ংক্ষিপ্ত টীকা যরখ্।  
h) Point out the scientific methods for the presentation and exhibition in museum.  

মাদুঘগয প্রদশনী উস্থানায তফজ্ঞানসম্মি দ্ধতিগুতর উগেখ্ কয। 
i) How would you explain the contribution of archives to society?  

সভাগজয উয ভহাগপজখ্ানায অফদানগক িুতভ কীবাফফ ফযাখ্া কযগফ?  
j) Why would you visit a museum as a student of history?  

ইক্ষোর্য ছাে ফা ছােী ক্ষর্র্ফ েুক্ষভ যকন মাদুঘয ক্ষযদণন কযর্ফ?    
 -----------  
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B.A. 3rd Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-I (OR)    

Understanding Heritage 
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 ংখ্যাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 
যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 

1. Answer any eight of the following questions:                                5x8=40 
নীর্েয যম যকান আটক্ষট প্রর্েয উত্তয দাঃ   

a) Enumerate, by citing examples, the salient features of tangible heritage. 
উদাযণ র্মার্ে ভূেণ ঐক্ষের্যয প্রধান বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর উর্েখ্ কয। 

b)  Classify the various types of heritage by giving an example for each. 
প্রর্েযকক্ষট যির্ে একক্ষট কর্য দৃষ্ট্ান্ত ক্ষদর্য় ক্ষফক্ষবন্ন প্রকায ঐক্ষের্যয যেণীকযণ কয। 

c) How UNESCO has enlisted the heritages of the World? 
ইউগনগকা (UNESCO) কীবার্ফ ক্ষফশ্বফযাী ঐক্ষেযগুক্ষরর্ক োক্ষরকাফদ্ধ কর্যর্ছ? 

d) Discuss briefly the human responsibility in endangering heritage. 
ঐক্ষের্যয ংকট বেযীর্ে ভানুর্লয বূক্ষভকায সংতিপ্ত আগরাচনা কয। 

e) Write a short note on smuggling of artifacts of heritage. 
ঐক্ষেযফাী ক্ষল্পদ্রর্ফযয যোযাোরার্নয উয একক্ষট ংক্ষিপ্ত টীকা যরখ্।  

f) Analyze the importance of Venice Charter of 1964 in the context of heritage preservation. 
ঐক্ষের্যয ংযির্ণয যপ্রক্ষির্ে ১৯৬৪ ার্রয যবক্ষন নর্দয গুরুত্ব ক্ষফর্েলণ কয। 

g) What measures are taken to preserve ancient monuments in India? 
বাযর্ে প্রােীন যৌধগুক্ষরয ংযির্ণ কী কী দর্ি গ্রণ কযা র্য়র্ছ? 

h) Write a short note on Indian Museum, Kolkata. 
করকাোয বাযেীয় ংগ্রারা ম্পর্কণ একক্ষট ংক্ষিপ্ত টীকা যরখ্। 

i) Analyze the popularity of heritage tourism in India. 
বাযর্ে ঐক্ষেযভূরক মণটর্নয েনক্ষপ্রয়ো ক্ষফর্েলণ কয। 

j) Narrate in brief a heritage site that you have visited. 
         েুক্ষভ ক্ষযদণন কর্যছ এভন একক্ষট ঐক্ষেযফাী স্থানর্ক ংর্ির্ ক্ষফফৃে কয। 

 -----------  


