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B.A. 5 Semester (General) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: History
Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-III
Understanding Popular 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 ংখযাগুক্ষর ূ 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 দাওঃ
a) Write a short note on origin of the Durga Puja in colonial Calcutta.
ঔক্ষনর্ফক্ষক করকাোয় দু গণা ূ োয উদ্ভফ ক্ষফলর্য় একক্ষট ংক্ষিপ্ত টীকা যরখ।
b) What role did theatres play in urban entertainment of colonial Calcutta.
ঔক্ষনর্ফক্ষক করকাোয নাগক্ষযক ক্ষফর্নাদর্ন ক্ষর্র্য়টাযগুক্ষর কী বূ ক্ষভকা ারন কর্যক্ষির?
c) Write a short note on Jamini Roy and his paintings.
মাক্ষভনী যায় এফং োাঁয ক্ষেত্রকরা ম্পর্কণ একক্ষট ংক্ষিপ্ত টীকা যরখ।
d) Discuss the contributions of Narayan Debnath in Bengali comics.
ফাংরা কক্ষভক-এ নাযায়ণ যদফনার্র্য ফদান অর্রােনা কয।
e) Discuss the origins of book fair in Kolkata.
করকাোয় ফআ যভরায উদ্ভফ অর্রােনা কয।
f) Write short notes on Bihu and Sohrai festival.

ক্ষফহু এফং যায় উৎফ ক্ষফলর্য় ংক্ষিপ্ত টীকা যরখ।
g) How has the advent of Facebook and WhatsApp influenced cultural expression of people?
যপফুক এফং যায়াট যাযয অগভন কীবার্ফ েনগর্ণয াংস্কৃক্ষেক ক্ষবফযক্ষির্ক প্রবাক্ষফে কর্যর্ি?
h) Comment on the increasing popularity of dance and singing reality shows on Indian TV.
বাযেীয় যটক্ষরক্ষবর্ন নাে এফং গার্নয ক্ষযয়াক্ষরক্ষট যাগুক্ষরয উত্তর্যাত্তয েনক্ষপ্রয়ো ফৃ ক্ষি ক্ষফলর্য় যোভায ক্ষবভে ফযি
কয।
i)

‘Pilgrimage is the spirit of Indian Culture’. Discuss.
‘েীর্ণমাত্রা বাযেীয় ংস্কৃক্ষেয প্রাণ’। অর্রােনা কয।

j)

How do tribal folk dances represent the cultural diversity of West Bengal?
অক্ষদফাী যরাক নৃ েয যকভন বার্ফ ক্ষিভফর্েয ংস্কৃক্ষেয ক্ষফক্ষবন্নোর্ক েুর্র ধর্য?
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B.A. 5 Semester (General) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: History
Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-III (OR)
An Introduction to Archaeology
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 ংখযাগুক্ষর ূ ণণভান ক্ষনর্দণক।
যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ।
2. Answer any eight of the following questions:

5x8=40

নীর্েয যম যকান অটক্ষট প্রর্েয উত্তয দাওঃ
a) Differentiate between artifacts and bio-facts.
জেফ ফর্ল ও াংস্কৃক্ষেক ফর্ল-এয ভর্ধয ার্ণকয ক্ষনরূণ কয।
b) Analyze the importance of archaeology as a source of prehistoric age.
প্রাগগক্ষোক্ষক মু র্গয উাদান রূর্ প্রত্নের্েয গুরুত্ব ক্ষফর্েলণ কয।
c) Make an estimate of epigraphy as an important branch of archaeology.
প্রত্নের্েয গুরুত্বূ ণণ াখা রূর্ যরখের্েয বূ ক্ষভকা ক্ষনরূণ কয।
d) What is ‘field work’ in archaeology?
প্রত্নের্ে ‘Field Work’ কী?
e) Briefly discuss the role of exploration in archaeological research.
প্রত্নোক্ষেক গর্ফলণায় র্েলণ (exploration)-এয বূ ক্ষভকা ংর্ির্ অর্রােনা কয।
f) Write a short note on vertical excavations.
উরম্ব উৎখনন ম্বর্ে একক্ষট ংক্ষিপ্ত প্রফে যেনা কয।
g) What is Radio-Carbon Dating?
যযক্ষিও কাফণন যিক্ষটং কী?
h) Briefly sketch the contributions of Sir Alexander Cunningham in the evolution of Indian
archaeological studies.
বাযর্েয প্রত্নোক্ষেক েেণায ক্ষফফেণর্ন যায অর্রকোন্ডায কাক্ষনংার্ভয বূ ক্ষভকা ংর্ির্ ক্ষেক্ষত্রে কয।
i)

Give a brief account of any two archaeological sites of undivided Bengal.
ক্ষফবি ফাংরায যমর্কানও দু ক্ষট প্রত্নস্থর্রয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ দাও।

j)

Write a short note on the archaeological site at Mehergarh.
যভর্যগড়-এয প্রত্নস্থর ম্পর্কণ একক্ষট ংক্ষিপ্ত টীকা যরখ।
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