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SECTION A – INTERNAL (Total 5 Marks) 

 

1. Attempt any five questions from the following: (1x5 =5 marks) 

a. Who wrote the Allahabad Pillar Inscription? 

b. Give an example of a famous Pallava architecture? 

c. Name the Chalukyan ruler to have defeated Harsha? 

d. Who adopted the title of Gangaikondachola? 

e. Who was Al-Beruni? 

f. Name a famous temple in Gujarat which Mahmud of Ghazni plundered 

g. Name any one Rajput royal dynasty of North India during the 11th and 12th centuries. 

 

SECTION B – THEORY (TOTAL – 32 Marks) 

 

2) Attempt any two questions (2x6=12 marks) 

a. Write a short note on Chola naval expeditions 

b. Discuss briefly the features of Pallava art and architecture 

c. Briefly enumerate the origin of the Rajputs 

d. Analyse the nature of Mahmud of Ghazni’s invasion of India 

 

         3) Attempt any one question (1x20=20 marks) 

a. Assess the military achievements of Samudragupta 

b. Analyse the nature of local self-government under the Cholas 

c. Discuss the nature of the Tripartite Struggle 

d. Describe the impact of Arab invasion of India 

 

 

SECTION C - TUTORIAL (8 MARKS) 



 

a. Attempt any one question (1x8 = 8 marks)  

a. Give an estimate of Chandragupta II’s achievements 

b. Did the Gupta Era mark the Golden Age of Ancient Indian history? 

c. Briefly sketch some of the main factors leading to the decline of the Guptas 

d. Analyse the chief features of Rashtrakuta administration 

 

Bengali Version 

SECTION A – INTERNAL (Total 5 Marks) 

 

১। যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (১ x ৫= ৫) 

 ) এলোহোবোদ প্রশস্তি য  রচনো  শ্নরন? 

খ) পল্লব স্থোপশ্নযের এ টি ননদশ শন দোও। 

গ) হর্ শ য োন চোলু ে নৃপনযর হোশ্নয পরোস্তিয হন? 

ঘ) ‘গঙ্গোইশ্ন োন্ডশ্নচোল’ উপোনি য  গ্রহণ  শ্নরনিশ্নলন? 

ঙ) অল-নবরুণী য  নিশ্নলন?  

চ) গুিরোশ্নির য োন নবখেোয মস্তির গিনীর মোমুদ লুঠ  শ্নরন? 

ি) এ োদশ দ্বোদশ শযশ্ন  উত্তর ভোরশ্নযর দুটি রোিপুয রোিবংশ্নশর নোম  র। 

 

SECTION B – THEORY (TOTAL – 32 Marks) 

 

২। যে য োন দুটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (২ x ৬=১২) 

 ) যচোলশ্নদর সোমুনি  অনভেোন সম্বশ্নে এন ি িী ো যলশ্নখো। 

খ) পল্লব স্থোপশ্নযের মূল ববনশষ্টগুনল সংশ্নেশ্নপ যলশ্নখো।  

গ) রোিপুযশ্নদর উৎপনত্ত অনয সংশ্নেশ্নপ আশ্নলোচনো  র। 

ঘ) মোমুশ্নদর ভোরয আক্রমশ্নণর প্র ৃনয আশ্নলোচনো  র। 

 

৩) যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (১ x ২০=২০) 

 ) সসমিুগুশ্নের সোনমর   ৃনযত্ব নবশ্নের্ণ  র। 

খ) যচোলশ্নদর স্থোনীয় স্বোয়ত্তশোসনবেবস্থোর প্র ৃনয নবশ্নের্ণ  র। 

গ) স্তিপোনে  সংঘশ্নর্ শর প্র ৃনয বেোখেো  র। 



ঘ) ভোশ্নরয আরব নবিশ্নয়র ভূনম ো আশ্নলোচনো  র। 

 

SECTION C - TUTORIAL (8 MARKS) 

 

৪)  যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও। (১ x ৮=৮) 

 ) নদ্বযীয় চন্দ্রগুশ্নের  ৃনযত্ব আশ্নলোচনো  শ্নর যদখোও। 

খ) প্রোচীন ভোরযীয় ইনযহোশ্নস গুে েুগশ্ন  ন  সুবণ শ েুগ নহসোশ্নব আখেোনয়য  রো েোয়? 

গ) গুে সোম্রোশ্নিের পযশ্ননর  োরণগুনল উশ্নল্লখ  র । 

ঘ) রোষ্ট্র ূি শোশ্নসনর মূল ববনশষ্টগুনল নবশ্নের্ণ  র।  

 


