
B.A./Part-I/Gen./HISG-I/2022 

1062 1  Turn Over 

 
WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-I Examination, 2022  

HISTORY 
PAPER: HISG-I 

Time Allotted: 3 Hours Full Marks: 100 
The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

 Answer Question No. 1 and any four questions from the rest 

১ নং p  এবং অবিশ  েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাও 
 GROUP-A / িবভাগ-ক 
1. Answer any ten questions from the following: 

িনmিলিখত েয-েকােনা দশিট  pে র উtর দাওঃ 
2×10 = 20

(a) Mention the names of two non-Indian civilizations contemporary to the Indus 
Valley civilization. 
িসnু সভ তার সমসামিয়ক dিট অভারতীয় সভ তার নাম েলেখা। 

(b) Who wrote Rajatarangini? On which kingdom did it throw light? 
রাজতরি নী েক িলেখিছেলন ? এিট েকান রাজ  সmেক আেলাকপাত কেরিছল ? 

 

(c) What do you understand by ‘Sabha’ and ‘Samiti’ of the Vedic age? 
বিদক যুেগর ‘সভা’ ও ‘সিমিত’ বলেত িক েবােঝা ? 

(d) Name any four Mahajanapadas of the 6th century B.C. 
ী  পূব ষ  শতেকর েয-েকােনা চারিট মহাজনপেদর নাম েলেখা। 

(e) What do you understand by the ‘Astangika-Marga’?  
‘অ াি ক-মাগ’ বলেত কী েবােঝা ? 

(f) Who was ‘Chanakya’? 
চাণক  েক িছেলন ? 

(g) Whose achievements were described in the Junagarh inscriptions? 
জুনাগড় িলিপেত কার kিতেtর কথা বণনা করা হেয়েছ ? 

(h) Who was Fa-Hien? When did he come to India?
ফা-িহেয়ন েক িছেলন ? িতিন েকান সময় ভারেত আেসন ? 

(i) Name two books written by Harshavardhana.
হষবধন রিচত dিট gেnর নাম েলেখা। 

(j) Who took the title ‘Gangaikonda’ and why?
েক, েকন ‘গ াইেকাn’ উপািধ ধারণ কেরিছেলন ? 

(k) Who was the king of Sindh when Arabs invaded that kingdom?
আরবরা যখন িসnু আkমণ কেরিছেলা তখন ঐ রােজ র রাজা েক িছেলন ? 

(l) What was the significance of second battle of Tarain?
তরাইেনর িdতীয় যুেdর তাৎপয কী িছেলা ? 
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(m) Who was Ziauddin Barani? Name one of his books. 
িজয়াউdীন বারানী েক িছেলন ? তাঁর রিচত একিট gেnর নাম েলেখা। 

(n) Name two of the foreign travellers who visited the Vijayanagar kingdom. 
িবজয়নগর রােজ  পির মণকারী dজন িবেদশী পযটেকর নাম েলেখা। 

(o) Which poet of Bengal was awarded the title ‘Gunaraj Khan’ during the Sultanate 
period and why? 
বাংলার েকান কিবেক, েকন সুলতািন আমেল ‘gণরাজ খাঁ’ উপািধ েদওয়া হেয়িছল ? 

  
 GROUP-B / িবভাগ-খ 
 Answer any four questions from the following 

িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাও 
20×4 = 80

2. What were the sources of the ancient Indian history? Assess the significance of 
archaeology in this regard. 
pাচীন ভারেতর ইিতহােসর উপাদানgিল কী কী ? এই pসে  ptতািttক উপাদােনর grt িনrপণ 
কেরা। 

10+10

  
3. Discuss the fundamental principles of Buddhism. How did they differ from 

Jainism? 
েবৗd ধেমর মূল নীিতgেলা আেলাচনা কেরা। জন ধেমর মূল নীিতgেলার সে  এর কী পাথক  িছল ? 

10+10

  
4. Account for the rise of Magadh as a political power in ancient India. 

pাচীন ভারেতর রাজৈনিতক শিk িহসােব মগেধর উtােনর কারণgিল ব াখ া কেরা। 
20

  
5. Is it correct to describe the Gupta period as a ‘golden’ age?  

gp শাসনকালেক ‘সুবণযুগ’ বলা িক সংগত ? 
20

  
6. Discuss the achievements of Dharma Pala and Deva Pala. 

ধমপাল ও েদবপােলর kিতt আেলাচনা কেরা। 
20

  
7. Evaluate the administrative policies of Muhammad-Bin-Tughluq. 

মহmদ-িবন-tঘলেকর pশাসিনক পিরকlনাgিলর মূল ায়ন কেরা।  
20

  
8. How far was Firuz Shah Tughlaq responsible for the decline of the Delhi 

Sultanate? 
িদlীর সুলতানী সাmােজ র পতেনর জন  িফেরাজ-শাহ-tঘলক কতটা দায়ী িছেলন ? 

20

  
9. Discuss the socio-political and cultural achievements of Iliyas Shahi dynasty in 

the history of Bengal. 
বাংলার ইিতহােস ইিলয়াস শাহী বংেশর সামািজক, রাজৈনিতক ও সাংskিতক kিতt আেলাচনা কেরা। 

20

  
10. Discuss the background and impact of the Sufi Movement in India. 

ভারতবেষ সুফী আেnালেনর পট িম ও pভাব আেলাচনা কেরা। 
20

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / 

Whatsapp to their own respective colleges on the same day / date of examination within 
1 hour after end of exam. University / College authorities will not be held responsible 
for wrong submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit 
multiple copies of the same answer script. 
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