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সময়ঃ ২ ঘণ্টা                                                                     পূর্চমানঃ ৪০ 

দতির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যা প্রশ্নের পূর্চমান তনশ্নদচশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব তনশ্নের ভাষায় উত্তর তদশ্নি হশ্নব। 

১। যয-যকাশ্ননা পাাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।                                             ২ x ৫ = ১০ 

ক) ববজ্ঞাতনক দতৃিভতি অনসুাশ্নর সাংসৃ্কতির সাংজ্ঞা দাও। 

খ্) সাংসৃ্কতির মলূ উপাদানগুতল কী কী ?  

গ) নিৃত্ত্ব বা নতৃবজ্ঞান তক  ? 

ঘ) ‘ইতিহাস ও সাংসৃ্কতি’ প্রবন্ধটি কি সাশ্নল যকান পতিকায় প্রর্থম প্রকাতশি হয় ? 

ঙ) বিচ মাশ্নন বাঙাতল-ধমচ বলশ্নি কী যবাঝ ?  

চ) “আে মাশ্নয়র যর্থশ্নক মাতস বড় হশ্নয় উশ্নেশ্নে।”—এই উতি উপস্থাপশ্ননর কারর্ তক ? 

 ে) ‘যলাক ঐতিশ্নহযর দপচশ্নর্’ গ্রন্থ অবলম্বশ্নন যলাক ঐতিহযশ্নক কয় ভাশ্নগ ভাগ করা যায় ও কী কী ? 

ে) দাাঁশ্নির অসুশ্নখ্র দটুি যলাক-তচতকৎসা পদ্ধতির উশ্নেখ্ কশ্নরা। 

২। যয-যকাশ্ননা দটুি প্রশ্নের উত্তর দাও।                                             ৫ x ২ = ১০ 

ক) মনষুয প্রবৃতত্ত তকভাশ্নব পতরবতিচ ি হয় িা ‘সাংসৃ্কতির যগাড়ার কর্থা’ প্রবন্ধ অনসুাশ্নর যলশ্নখ্া। 

খ্) ‘ইতিহাস ও সাংসৃ্কতি’ প্রবন্ধটিশ্নি রবীন্দ্রনার্থ োকুর রতচি কতবিাটি বযবহাশ্নরর প্রাসতিকিা যলশ্নখ্া। 

গ) “এই ভ্রিাচার যর্থশ্নক েন্ম তনশ্নে ঈষচা বা তহাংসা।”—মন্তবযটি প্রাবতন্ধশ্নকর ভাবনার আশ্নলাশ্নক বযাখ্যা কশ্নরা। 

ঘ) মানব যদহাতিি যাদ-ুসাংস্কার ও যাদ-ুতবশ্বাশ্নসর পতরচয় দাও।  



৩। যয-যকাশ্ননা দটুি প্রশ্নের উত্তর দাও।                                             ১০ x ২ = ২০ 

ক) ‘সাংসৃ্কতির যগাড়ার কর্থা’ প্রবশ্নন্ধ যগাপাল হালদার সাংসৃ্কতি বলশ্নি কী বতুঝশ্নয়শ্নেন ? 

খ্) “বাঙাতলর সাংসৃ্কতির ইতিহাস আশ্নলাচনা কতরশ্নি যগশ্নল, প্রর্থশ্নমই বাঙাতল োতির উৎপতত্ত ধতরয়াই আরম্ভ 

কতরশ্নি হয়।” –মন্তবযটি ‘ইতিহাস ও সাংসৃ্কতি’ প্রবন্ধ অবলম্বশ্নন আশ্নলাচনা কশ্নরা। 

গ) ‘রতববাশ্নরর বাঙাতল’ গ্রন্থটির নামকরশ্নর্র সার্থচকিা আশ্নলাচনা কশ্নরা। 

ঘ) বিেীবশ্নন নারী সম্পতকচ ি ট্যাবগুুতলর সতবশ্নশষ পতরচয় দাও।  
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c¢rZ fË¡¿¹ÙÛ pwMÉ¡…¢m fËnÀl f§ZÑj¡el ¢ecÑnLz 
fl£r¡bÑ£cl kb¡ pñh ¢eSl i¡o¡u Ešl ¢ca qhz 

 
 

 
1. Answer any five of the following questions:                                   5×2=10 

k L¡eJ f y¡Q¢V fËnÀl Ešl c¡J: 
 

a) What do you mean by copper plate inscription? 

a¡jËn¡pe hma L£ h¡T? 
 
b) By whom and when was the Pala dynasty founded? 

L, Lh f¡m hwnl fË¢aù¡ Lle? 
 

c) What is ‘Agrahara’ system? 

ANËq¡l hÉhÙÛ¡ L£? 
 

d) Mention two texts which were written by Ballal Sena. 

hõ¡m pel mM¡ c¤¢V NË¿Ûl e¡j mMz 
 

e) What do you mean by the term Matsyanyaya? 

j¡vpÉeÉ¡u hma a¥¢j L£ h¡T? 



 

f) What do you mean by ‘Ur’ and ‘Sabha’? 

El J pi¡ hma L£ h¡T? 
 

g) Who gave leadership to the first Arab invasion of the Sindh and when? 

Lh, L¡l ea«aÆ i¡la fËbjh¡l Blh Bœ²jZ qu¢Rm? 
 

h) Who wrote ‘Dayabhaga’ and ‘Mitakshara’? 

"c¡ui¡N' J "¢ja¡rl¡' L lQe¡ Lle? 
 
2. Answer any four of the following questions:                           5×4=20 

k L¡e Q¡l¢V fËnÀl Ešl c¡J: 
 

a) Discuss the literary sources of Early Medieval India. 

B¢c jdÉk¤Nl p¡¢q¢aÉL Ef¡c¡e pÇfLÑ Bm¡Qe¡ Llz 
 

b) Explain the causes of Kaivarta rebellion.  

°LhaÑ ¢hâ¡ql L¡lZ ¢hnÔoZ Llz 
 

c) Give an account of the cultural contributions of the Sena rulers in Bengal. 

h¡wm¡l pwú«¢aa pe l¡S¡cl Ahc¡e Bm¡Qe¡ Llz 
 

d) Write a short note on the formation of Guilds in Early Medieval India. 

B¢c jdÉk¤N Ns JW¡ ¢Nô hÉhÙÛ¡l Efl pw¢rç V£L¡ mMz 
 

e) Discuss the local self-government of the Cholas. 

Q¡m ÙÛ¡e£u ü¡uaÆ n¡pehÉhÙÛ¡ pÇfLÑ Bm¡Qe¡ Llz 
 

f) Discuss the effects of the Arab invasion of Sindh. 

Blhcl ¢på¥ ¢hSul gm¡gm Bm¡Qe¡ Llz 
 



3. Answer any one of the following questions:                           10×1=10 
k L¡e HL¢V fËnÀl Ešl c¡J: 

 
a)  Discuss the debate on Feudalism in Early Medieval India. 

B¢c jdÉk¤N i¡lal p¡j¿¹a¿»l Efl ¢haLÑ¢V a¥m dlz 
 
b) Write an essay on ‘Tripartite Struggle’. 

¢œn¢š² pwNË¡j pÇfLÑ HL¢V ¢ehå mMz 
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 1. jahaNge moMe gotaf kukli renag Tela ol me|5x2=10 

o) sanTaz sawTa re lakcar Do oka ko meTag-a ? 

T) bapla Do Tin ha.tiq re ha.tiq akana ? ar ceD ceD 

g) DaNsay quTum Do cika.Te se oka kHon hejx ena ? 

f) saNgHa bapla Do oka ko meTag-a ?  

l) sanTaz savTa re oka porob Do ha.Ti saw ko Tuluj akaDA  

   ar ceDag ? 

a) “hoz somajx re boNga buru” nowa puTHi Do okoye ol akaDa 

? 

k)  magx boNga Do oka okTo ko boNgaya ? oka reko boNgag-a ? 

j) cHa.tiya.r Do oka ko meTag a ? ar Tin ha.tiq re ha.tiq  

   akana  ona ko ol me  ? 
 

2. jahaNge pun gotaf kukli renag Tela ol me| 4x5=20 

o) sanTaz savTa renag bapla a.ri iDi kaTe jahaNm badaya  

   kHato macHaTe ol me ? 

T) karam binTi iDi kaTe jahaNm badaya ol me |  

g) sanTaz savTa re “jiliq dahar” Do ceD ko meTag-a ? ona  

   iDi kaTe ol me | 

f) sanTaz savTa re “Duwa.r bapla” Do oka ko meTag-a ? 

   pusta.w saNhij ol me       | 

l) DaNsay DaNzan renag TeTeD kaTHa ol me   ? 

a) baha boNga renag mohoT ol soDor me? 

3. jahaNge miD taf kukli renaG Tela ol me| 1x10=10 

o) “moMe siq moMe qiDa.” Do oka porob bo manaw-a  ? mimiD 

Dinag ka.mi ko iDi kaTe pusta.w saNhij ol me  | 

T) bHaNdan binTi iDi kaTe miD onol ol me   | 

---0--- 


