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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণ মােনর িনেদশক। 

পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

Answer all the questions 

 

1. Answer any five of the following questions:    2x5=10 

য কানও পাচঁিট ে র উ র দাওঃ 

 

a. Explain the idea of Nirvana in Buddhism. 

বৗ  ধেম ‘িনবাণ’-এর ধারণািট বুিঝেয় বল। 

b. What do you understand by ‘Dandasamata’ and ‘Vyavaharasamata’? 

‘দ সমতা’ ও ‘ব বহারসমতা’ বলেত কী বাঝ? 

c. Who was the founder of the Kushana dynasty and when was it established? 

কুষাণ বংেশর িত াতা ক িছেলন এবং কেব এিট িতি ত হেয়িছল?  

d. Who wrote ‘Nitisara’ and what is the significance of this book? 

‘নীিতসার’ ে র রচিয়তা ক এবং এর  কী? 

e. Who was called ‘Lichchhavidauhitra’ and why? 

কােক ‘িল বীেদৗিহ ’ বলা হত এবং কন? 

f. Who composed the Aihole Inscription and when? 

ক আইেহাল শি  রচনা কেরন এবং কেব? 

g. Who propounded Madhyamika Darshana? Mention the name of any one book 

written by him. 

মাধ িমক দশেনর ব া ক? তাঁর রচনা করা য কানও একিট ে র নাম উে খ কর। 



h. Who were the Vakatakas? 

বকাটক কারা িছেলন? 

 

2. Answer any four of the following questions:   5x4=20 

য কানও চারিট ে র উ র দাওঃ 

 

a. Explain the causes behind the rise of Magadhan imperialism. 

মগধ সা াজ বােদর উ ােনর প ােত কারণ িল ব াখ া কর। 

b. Write a short note on Ashoka’s ‘Dhamma’. 

অেশােকর ‘ধ ’-এর উপর একিট সংি  টীকা লখ। 

c. Write the main features of the Sunga art. 

 িশে র ধান বিশ িল লখ।  

d. Analyse the causes responsible for the expansion of Indo-Roman trade in post-

Mauryan period. 

মৗেযা র যুেগ ভারত- রাম বািণজ  গেড় ওঠার িপছেন ধান কারণ িল িবে ষণ কর। 

e. Discuss in brief the history of Saka-Satavahana conflict. 

শক-সাতবাহন সংঘেষর ইিতহাস সংে েপ আেলাচনা কর। 

f. Discuss in brief the provincial administration under the Guptas. 

 আমেল ােদিশক শাসনব ব া সংে েপ আেলাচনা কর। 

 

3. Answer any one of the following questions:   10x1=10 

য কানও একিট ে র উ র দাওঃ 

 

a. Examine the importance if the economic factors behind the expansion of the 

Kushana imperialism. 

কুষাণ সা াজ বােদর স সারেণর িপছেন অথৈনিতক কারণ িলর  আেলাচনা কর। 

b. State the debate relating to the Gupta Golden Age. 

 যুগেক সুবণ যুগ বলা হয়—এই িবতকিট তুেল ধর। 

 

 

 

 


