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

Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-I   
Archives and Museum 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 ংখ্যাগুক্ষ ূণণমান ক্ষনর্দণলক। 

রীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 
1. Answer any eight of the following questions:                                5x8=40 

নীর্ের যয যকান অটক্ষট প্রর্ের উত্তর দাঃ   
a) What do you mean by Museum? Explain in brief the origin of Indian Museum. 

মাদুঘয ফরতে কী বফাঝ? বাযেীয় মাদুঘতযয উদ্ভব সম্পতকে সংতেত বযাখ্যা কয। 
b) Discuss in brief the significance of archives in writing Indian history. 

বাযতেয ইতেহাস যচনায় ভহাতপজখানায গুরুত্ব সংতেত আতরাচনা কয।  
c) Mention different types of Museums with their general identity. 

সাধাযন তযতচতে সহ তফতবন্ন ধরর্ণর মাদুঘতযয উতেখ কয। 
d) Write a comparative study of archives and museums. 

ভহাতপজখানা ও মাদুঘতযয ভতধে একতি েুরনাভুরক আতরাচনা কয। 
e) Discuss the item collecting methods in Museums. 

মাদুঘতয যতেে তফতবন্ন ফস্তু সভূতহয সংগ্রতহয দ্ধতে আতরাচনা কয।  
f) Define archives. Write a short note on the preparation of indexing in archives. 

ভহাতপজখানায সংজ্ঞা দাও। ভহাতপজখানায তনঘেণ্ট সূতচ প্রস্তুতেয উয একতি সংতেপ্ত িীকা বরখ। 
g) Evaluate the role of the Curator in a museum. 

সংগ্রহারায় একজন তকউতযিাতযয বূতভকায ভূরোয়ন কয।  
h) Discuss in brief the restoration methods adopted by archives for the preservation of their 

collections. 
ভহাতপজখানাতে সংগৃহীে েথ্ে সংযেতেয ফোাতয ভহাতপজখানা কেৃেক গৃহীে দ্ধতে গুতর সংতেত আতরাচনা 
কয। 

i) Give a brief account of your visit to a museum.   
বোভায বদখা একতি মাদুঘতযয খুফ সংতেপ্ত তফফযন দাও।  

j) Discuss the contribution of museum on society. 
সভাতজয উয মাদুঘতযয অফদান আতরাচনা কয। 
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B.A. 3rd Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-I   
Indian History and Culture 

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 ংখ্যাগুক্ষ ূণণমান ক্ষনর্দণলক। 

রীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 
1. Answer any eight of the following questions:                                5x8=40 

নীর্ের যয যকান অটক্ষট প্রর্ের উত্তর দাঃ   
a) To what extent were natural calamities responsible for the downfall of Harappan 

Civilization? 
রপ্পা ভযোর ের্ন প্রাকৃক্ষেক ক্ষবযণয়গুক্ষ কেদূর দায়ী ক্ষি?   

b) What do you mean by social inequality? 
ামাক্ষেক াময বর্ে েুক্ষম কী যবাঝ?  

c) Write a short on any two famous Indian historical monuments. 
ভারেবর্ণর যযর্কান দুক্ষট ঐক্ষোক্ষক যৌধ ম্পর্কণ টীকা যখ্।  

d) Discuss the main difference between a fair and a festival. 
একক্ষট যমা এবং উৎর্বর মর্ধয মূ ার্ণকয অর্ােনা কর।  

e) What do you know about historical tourism? 
ঐক্ষোক্ষক ভ্রমণ ম্পর্কণ েুক্ষম কী োন?  

f) Write a short note on educational system of ancient India. 
প্রােীন ভারর্ে ক্ষলিা বযবস্থার উর ংক্ষিপ্ত টীকা যখ্।  

g) What do you know about historical heritage? 
ঐক্ষোক্ষক ঐক্ষেয ম্পর্কণ েুক্ষম কী োন?  

h) Discuss the importance of medicinal plants in ancient Indian medical system. 
প্রােীন ভারেীয় ক্ষেক্ষকৎা বযবস্থায় যভে উক্ষদ্ভর্দর গুরুত্ব অর্ােনা কর।  

i) Analyse the difference between rural and urban culture. 
গ্রামীণ এবং নগর ংসৃ্কক্ষের মর্ধয ার্ণকয ক্ষবর্েণ কর। 

j) What do you mean by environmental history?  
ক্ষরর্বর্লর আক্ষো বর্ে েুক্ষম কী যবাঝ?  

----------- 


