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B.A. 1 Semester (General) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: History
Paper: CC-IA/GE-I

History of India from Earliest times to 300 C.E.
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 পূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।
1. Answer any Six of the following questions:

5x6=30

নীর্ের যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Discuss in brief the importance of indigenous literary sources in ancient Indian
history.
প্রাচীন ভারতের ইতোত দেলীয় াততেিক উাোদনর গুরুত্ব ংতেত আতাচনা কর।
b) What changes took place in the lifestyle of the early man during the

Neolithic

Age?
নব্িপ্রস্তর যু তগ আতেম মানু তর জীব্নশলীতে কী তরব্েতন ঘতেতি?
c) How far were natural calamities responsible for the decline of the Harappan
civilization?
রপ্পা ভিোর েতনর জতনি প্রাকৃতেক েু তযতাগ কেখাতন োয়ী তি?
d) Write a short note on Sabha and Samiti.

ভা এব্ং তমতের উর একতে ংতেপ্ত েীকা দখ।
e) Discuss, in brief, the main features of Jainism.
জজন ধতমতর প্রধান জব্তলষ্ট্িগুত ংতেত আতাচনা কর।
f) Discuss, in brief, the contributions of Kanishka in the history of the Kushana Empire.
কুাণ াম্রাতজির ইতোত কতণতের অব্োন ংতেত আতাচনা কর।
g) Assess briefly the achievements of Gautamiputra Satakarni.
দগৌেমীুত্র ােকণতীর কৃতেতত্বর ংতেপ্ত মূ িায়ন কর।
h) Write a short note on Mathura art.
মথুরা তলতের উর একতে ংতেপ্ত েীকা দখ।
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2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Review the .political condition of the Vedic period.
জব্তেক যু তগর রাজশনতেক অব্স্থা যতাতাচনা কর।
b) Explain the background of the religious protest movements in ancient Indian
history.
প্রাচীন ভারতের ইতোত প্রতেব্ােী ধমত আতদান মূ তর েভূ তম ব্িাখিা কর।
c) Discuss the causes behind the rise of Magadha.
মগতধর উদ্ভতব্র শ্চাতে কারণগুত আতাচনা কর।
d) What factors were responsible for the downfall of the Mauryan Empire?
দমৌযত াম্রাতজির েতন কী কী তব্য় োয়ী তি?
e) Give an account of the Indo-Roman trade in the post-Mauryan period.
দমৌযত–রব্েতী যু তগ ভারে-দরাম ব্াতণতজির তব্ব্রণ োও।
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