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B.A. 6th Semester (General) Examination, 2020 (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 ংখ্যাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 

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

নীর্েয যম যকান অটক্ষট প্রর্েয উত্তয দাঃ   
a) Write a short note on Rock Art.  

গুা ক্ষল্পকরায উয একক্ষট ংক্ষিপ্ত ক্ষটকা যরখ্। 
b) Give a short account on Harappan art and craft. 

যপ্পা বযোয ক্ষল্পকরা  কাক্ষযগক্ষয ক্ষর্ল্পয উয একক্ষট ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ দা।    
c) Bring light in brief on Gandhara Art.  

গান্ধায ক্ষল্পকরায উয ংক্ষিপ্ত অর্রাকাে কয।  
d) Give a brief account of Ajanta cave painting during the Gupta period.  

গুপ্ত মুর্গ েন্তা গুা ক্ষেত্রকরায একক্ষট ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ দা।  
e) Write a short note on temple architecture during the Pallavas in South India.  

ল্লফ অভর্র দক্ষিণ বাযর্ে ভক্ষিয স্থার্েযয উয একক্ষট ংক্ষিপ্ত ক্ষটকা যরখ্।  
f) Discuss in brief, the development of Stupa architecture in Indian History.  

বাযর্েয আক্ষোর্ স্তু স্থার্েযয ক্ষফকা ংর্ির্ অর্রােনা কয।  
g) Bring light on the pattern of temple architecture in Bengal during the Pala period.  

ার অভর্র ফাংরায় ভক্ষিয স্থার্েযয উয অর্রাকাে কয।  
h) Give a brief idea on Rajasthani painting.  

যােস্থানী ক্ষেত্রকরা ম্পর্কণ একক্ষট ংক্ষিপ্ত ধাযণা দা।  
i) Give a brief account on Sultanate architecture.  

ুরোক্ষন মুর্গয স্থার্েযয উয একক্ষট ংক্ষিপ্ত ফণণনা দা। 
j) Bring light on the Mughal architecture during the period of Shah Jahan. 

াোার্নয যােত্বকার্র ভুঘর স্থার্েযয উয অর্রাকাে কয।   
----------- 
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B.A. 6th Semester (General) Examination, 2020 (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 ংখ্যাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 

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

নীর্েয যম যকান অটক্ষট প্রর্েয উত্তয দাঃ   
a) Depict by citing examples, what do you mean by oral traditions?  

যভৌক্ষখ্ক ফা কর্য ঐক্ষেয ফরর্ে েুক্ষভ ক্ষক যফাঝ, উদাযণ র্মার্গ যদখ্া।  
b) What are the basic differences between ‚Oral History‛ and ‚Oral Traditions‛?  

কর্য আক্ষো এফং যভৌক্ষখ্ক যম্পযা ফা ঐক্ষেয এয ভর্ধয ার্ণকয গুক্ষর ক্ষক ক্ষক?  
c) What are the limitations of oral traditions as sources of history? 

আক্ষোর্য উাদান রূর্ যভৌক্ষখ্ক ঐক্ষেয গুক্ষরয ীভাফদ্ধো গুক্ষর ক্ষক ক্ষক?  
d) How were the oral traditions in vogue in early Indian history? 

অক্ষদ র্ফণয বাযর্েয আক্ষোর্ কীবার্ফ যভৌক্ষখ্ক উাদান গুক্ষর প্রেক্ষরে ক্ষির?  
e) Depict the role of ‘memory’ in reconstructing the history of partition. 

যদবার্গয আক্ষো ুনক্ষনণভণার্ণ ‘সৃ্মক্ষে’য বূক্ষভকা ক্ষেক্ষত্রে কয।  
f) How can you write the biography of a famous person by using oral sources?  

যভৌক্ষখ্ক উাদানর্ক ফযফায কর্য েুক্ষভ কীবার্ফ একেন ক্ষফখ্যাে ফযক্ষিয েীফনী যেনা কযর্ফ?  
g) How are the cultural traits of a place preserved by means of oral traditions? 

একক্ষট স্থার্নয াংসৃ্কক্ষেক ক্ষেহ্নগুক্ষর কীবার্ফ যভৌক্ষখ্ক যম্পযা ফা ঐক্ষেয দ্বাযা ংযক্ষিে য়?  
h) How technology is used to preserve the oral traditions? 

যভৌক্ষখ্ক ঐক্ষেয যিায় প্রমুক্ষির্ক কীবার্ফ ফযাফায কযা য়? 
i) Write a short note on the oral traditions of the tribal people of India. 

বাযর্ে উোক্ষে যগাষ্ঠীয ভানুর্লয যভৌক্ষখ্ক যম্পযাগুক্ষরয উয একক্ষট ংক্ষিপ্ত প্রফন্ধ যরখ্। 
j) Following is an example of a oral tradition in the shape of a tribal song. Give a 

short description of the historical incident that has been reflected by it. 
‚Sido, why are you bathed in blood? 
Kanhu, why do you cry Hul, Hul?  
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For you people we have bathed in blood 
For the trader thieves 
Have robbed us of our land.‛1 
নীর্ে একক্ষট উোেীয় ঙ্গীর্েয ভর্ধয ক্ষদর্য় একক্ষট যভৌক্ষখ্ক যম্পযায উদাযণ প্রদান কযা র। এয 
ভর্ধয যম ঐক্ষোক্ষক ঘটনা প্রক্ষেপক্ষরে র্ে য ম্পর্কণ একক্ষট ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ দা। 
‚ক্ষধু, যকন েুক্ষভ যিস্নাে? 
কানহু, যকন যোভায গেণন হুর, হুর?   
অভার্দয োক্ষেয েনয অভযা যিস্নাে 
কাযণ যোয ফযফায়ীযা  
অভার্দয েক্ষভ রুঠ কর্যর্ি।‛ 
------------------------------------------------ 

        1 Collected from ‚Man in India‛, Vol. XXV, 4 Dec, 1945, p.207.   
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