[1]
th

B.A. 4 Semester (General) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: History
Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-II
(Understanding Heritage)
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 ংখ্যাগুক্ষর ূ ণণভান ক্ষনর্দণক।
যীিাথণীর্দয মথাম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ত র্ফ।
1. Answer any five of the following questions:
2x5=10
নীর্েয যম যকান াাঁেক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ
a) Give examples of two heritage railways in India.
ভারতের দু টি ঐটেযবাী ররতের নাম রখ।
b) Write the full form of ICOMOS.
ICOMOS-এর ম্পূ র্ণ নাম রখ।
c) Name two UNESCO enlisted Intangible Cultural Heritage of India.
ভারতের দু টি UNESCO োটকাভুক্ত টবমূ েণ াাংস্কৃটেক ঐটেতযর নাম রখ।
d) What is Venice Charter of 1964?
১৯৬৪-এর রভটন নদ কী?
e) What is the full form of ASI?
ASI-এর ম্পূ র্ণ নাম কী?
f) Why is Khajuraho famous?
খাজুরাতা রকন টবখযাে?
g) Give examples of two Museums in India.
ভারতের দু টি াংগ্রলাার উদারর্ দা।
h) What do you mean by Heritage Tourism?
ঐটেয যণিন বতে েুটম কী রবাঝ?
2. Answer any two of the following questions:

5x2=10

নীর্েয যম যকান দু ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ
a) What are the basic features of heritage?
ঐটেতযর প্রােটমক ববটলষ্ট্যগুট কী কী?
b) What do you mean by intangible heritage? Give two examples of such heritage.
টবমূ েণ ঐটেয বতে েুটম কী রবাঝ? এরূ ঐটেতযর দু টি উদারর্ দা।
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c) How has ‘UNESCO’ enlisted the heritages of the World?
‘UNESCO’ কীভাতব টবশ্ববযাী ঐটেযগুটতক োটকাবদ্ধ কতরতে?
d) Analyse the responsibilities of nature in endangering heritage.
ঐটেতযর াংকি বেরীতে প্রকৃটের ভূ টমকার মূ যায়র্ কর।
3. Answer any two of the following questions:
নীর্েয যম যকান দু ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ
a) Write an essay on smuggling of artifacts of heritage.
ঐটেযবাী টলল্পদ্রবয বা ুরাবস্তুর রচারাচাাতনর উর একটি প্রবন্ধ রচনা কয।
b) What measures are taken to preserve ancient monuments in India?
ভারতে প্রাচীন রৌধগুটর াংরক্ষতর্ কী কী দতক্ষ গ্রর্ করা তয়তে?
c) Write a note on Museums of India.
ভারতের াংগ্রলাাগুট ম্পরকণ একটি িীকা রখ।
d) Analyze the popularity of heritage tourism in India.
ভারতে ঐটেযমূ ক যণিতনর জনটপ্রয়ো টবতের্ কর।
……………………

10x2=20
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B.A. 4 Semester (General) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: History
Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-II (OR)
(Ethnographic Practices in India: Tradition of Embroidery, Textile making,
Knitting, Handicrafts)
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 ংখ্যাগুক্ষর ূ ণণভান ক্ষনর্দণক।
যীিাথণীর্দয মথাম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ত র্ফ।
1. Answer any five of the following questions:
2x5=10
নীর্েয যম যকান াাঁেক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ
a) In which Harappan city was cotton grown? What types of textile were used in the
Indus Valley Civilization?
যপ্পায যকান র্য তুর্রা উৎন্ন ত? ক্ষন্ধু বযতায় কী ধযর্ণয ফস্ত্র ফযফহৃত ত?
b) How many types of cloth were made in Mughal India?
ভুঘর বাযর্ত কত প্রকার্যয ফস্ত্র উৎাক্ষদত ত?
c) Who introduced shawl industry in Kashmir? The production of which variety of

shawls was started during the rule of Emperor Akbar?
কাশ্মীর্য ার ক্ষল্প যক প্রফতণন কর্যন? ফাদা অকফর্যয অভর্র যকান ধযর্ণয ার্রয উৎাদন শুরু
য়?
d) What are the specialities of Pashmina shawls made in Kashmir?
কাশ্মীর্য উৎাক্ষদত ক্ষভনা ার্রয ক্ষফর্লত্ব কী কী?
e) Which

ruler

introduced

the

traditional

style

of

embroidery

on

Chamba

handkerchief? Which fabric is used in Chamba Rumal?
েম্বা রুভার্র ঐক্ষতযফাী ূ ক্ষেকভণ শরীয ূ েনা কর্যন যকান াক? েম্বা রুভার্র যকান তন্তু ফযফহৃত য়?
f) What is Khadi?
খ্াক্ষদ কী?
g) What is Ikat?
আক্কত কী?
h) Where did Ajrakh come from? Which place is famous for Ajrakh printing in
Rajasthan?
অেযাখ্-এয উৎক্ষত্ত যকাথা যথর্ক? যােস্থার্নয যকান স্থান অেযাখ্ ক্ষপ্রর্েয েনয ক্ষফখ্যাত?
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2. Answer any two of the following questions:

5x2=10

নীর্েয যম যকান দু ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ
a) What dresses did the Indus Valley people wear?
ক্ষন্ধু বযতায ক্ষধফাীযা কী ধযর্ণয ফস্ত্র ক্ষযধান কযত?
b) Give a brief account of cotton textile industry under the Mughals.
ভুঘরর্দয ধীর্ন ূ ক্ষত ফস্ত্র ক্ষর্ল্পয ক্ষফকার্য একক্ষি ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ দা।
c) Discuss the development of traditional Muslin industry of Dhaka.
ঢাকায ঐক্ষতযফাী ভক্ষরন ক্ষর্ল্পয ক্ষফকা অর্রােনা কয।
d) Discuss Rabindranath Tagore’s contribution to Shantiniketan’s Batik craft.
াক্ষন্তক্ষনর্কতর্ন ফাক্ষিক ক্ষর্ল্পয ক্ষফকার্ যফীন্দ্রনাথ ঠাকুর্যয ফদান অর্রােনা কয।
3. Answer any two of the following questions:

10x2=20

নীর্েয যম যকান দু ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ
a) Analyse the growth of Benarasi textile technology.
যফনাযক্ষ ফস্ত্র ফয়ন প্রমু ক্ষিয ক্ষফকা ক্ষফর্েলণ কয।
b) Discuss the development of Shawl industry in Kashmir during the Mughal period.
ভুঘর মু র্ে কাশ্মীর্য ার ক্ষর্ল্পয ক্ষফকা অর্রােনা কয।
c) Discuss the process of evolution of the traditional Fulkari embroidery art in Punjab.
াঞ্জার্ফয ঐক্ষতযফাী পুরকাযী ূ ক্ষে ক্ষর্ল্পয ক্ষফফতণন প্রক্ষিয়া অর্রােনা কয।
d) Discuss in brief, the history of Kantha Art of Bengal.
ফাংরায কাাঁথা ক্ষর্ল্পয আক্ষতা ংর্ির্ অর্রােনা কয।
……………………

