
[1] 
 

B.A. 2nd Semester (General) Examination, 2022 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: CC-IB/GE-II 
History of India (300 to 1206 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) Who composed the Allahabad Prasati and about whom? 

   এলাহাবাদ প্রশস্তি যক, কার ম্পর্কণ রচনা কর্রন? 
b) Who is called Sakari and why? 
‘লকাক্ষর’ কার্ক বা য় এবং যকন? 

        c) Who was Varahamihira? 
বরাক্ষমক্ষর যক ক্ষির্ন? 
d) When did Hiuen Tsang visit India? Name the book written by him. 
ক্ষউর্য়ন াং কখ্ন ভারর্ে অর্ন? োাঁর যখ্া বআক্ষির নাম ক্ষক?  
e) Who were the authors of Panchatantra and Meghaduta? 

    পঞ্চতন্ত্র ও মেঘদূত-এর যখ্ক কারা?  
f) Why is Shashanka, the King of Gouda, memorable in the history of Bengal? 
য ৌড়রাে ললাঙ্ক বাংার আক্ষোর্ স্মরণীয় যকন? 
g) What do you mean by Matsyanyaya?        

        মাৎযনযায় বর্ে েুক্ষম কী যবাঝ?  
h) Who was the author of Prithvirajvijaya Kavya? Write the name of the central       
character of the poem. 

        পৃথ্বীরাজ স্তবজয় কার্বযর যখ্ক যক? এআ কার্বযর যকন্দ্রীয় চক্ষরর্ের নাম যখ্। 
        i) Who took the title Gangai Konda and why? 

যক, যকন ‘ ঙ্গাআর্কাণ্ড’ উপাক্ষয গ্রণ কর্রক্ষির্ন? 
j) Who led the Kaivarta revolt and when? 

        যক ককবেণ ক্ষবর্রার্র যনেৃত্ব ক্ষদর্য়ক্ষির্ন এবং কখ্ন? 
k) Who was the real founder of the Sena dynasty? Who wrote Ballal charita? 
যন বংর্লর প্রকৃে প্রক্ষেষ্ঠাো যক ক্ষির্ন? বল্লাল চস্তরত যক যর্খ্ন? 
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l) Who composed Deopara Prasasti? 
   মদওপাডা প্রশস্তি যক রচনা কর্রন? 
m) What is Agnikula theory? 

            ক্ষিকু েত্ত্ব কী?  
n) In which year and between whom was the Second Battle of Tarain fought? 
    কে ক্ষিষ্টার্ে ও কার্দর মর্যয েরাআর্নর ক্ষিেীয় যুদ্ধ ংঘক্ষিে য় ? 
o) Who wrote the books Chachnama and Tabaqat- i-Nasiri?  
   চাচনাো  ও তবকাত-ই-নাস্তিরী গ্রন্থ দুক্ষি কারা রচনা কর্রক্ষির্ন? 

2. Answer any four of the following questions:                             5x4=20                    
       নীর্চর যয যকান চারক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ   

a) Analyze the main features of the Gupta administrative system. 
            গুপ্ত লান বযবস্থার প্রযান কবক্ষলষ্টযগুক্ষ ক্ষবর্েণ কর। 
        b) How did the guild system flourish under the Guptas? 
           গুপ্তর্দর যীর্ন ক্ষ ল্ড বযবস্থার কীভার্ব অগ্র ক্ষে ঘর্ি?  
        c) How far is it justified to call Harshavardhana ‘Sakalottarpathanatha’?  
           ণবযণনর্ক ‘কউত্তরপর্নার্’ বা কেিা যুক্ষিঙ্গে? 
        d) Write a short note on Nalanda Mahavihara? 
           নান্দা মাক্ষবার্রর উপর একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্। 

e) Give a short account of the maritime activities of Rajendra Chola. 
           রার্েন্দ্র যচার্র ামুক্ষরক কাযণাবীর নাক্ষেদীঘণ ক্ষববরণ দাও। 

f) Assess the military achievements of Vijaya Sena. 
           ক্ষবেয়র্র্নর ামক্ষরক কৃক্ষের্ত্বর মুযায়ন কর। 

3. Answer any two of the following questions:                             10x2=20                   
       নীর্চর যয যকান দুক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ   

a) Can the Gupta age be called the Golden Age of India?  
            গুপ্ত যু র্ক কী ভারর্ের ুবণণ যু  বা যায়? 

b) Analyze the achievements of Pulakesin II. 
           ক্ষিেীয় পুর্কলীর কৃক্ষেত্ব পযণার্াচনা কর। 

c) Discuss the salient features of the local self-government of the Cholas. 
           যচা স্বায়ত্তলান বযবস্থার প্রযান কবক্ষলষ্টযগুক্ষ অর্াচনা কর। 

d) Discuss the causes and effects of the first two Battles of Tarain. 
           েরাআর্নর প্রর্ম দুক্ষি যুর্দ্ধর কারণ ও ফাফ অর্াচনা কর। 

………………… 
 

 


