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Candidate are required to give their answers in their own words as far as 
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দক্ষিন প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূর্ণমাশ্ননর ক্ষনশ্নদণ শক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

1. Answer any five of the following questions. 

ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে প্রে গুক্ষির  যয যকান পাাঁ চটির উত্তর দাও।                                                       (5×2=10) 

 

a. What are the two types of heritage? 

             ঐতিহ্যের দুটি ধারা কী কী? 

b. What is adventure tourism? 

             Adventure পর্যটন বলহ্ি কী ববাঝ? 

c. Mention any two styles of Indian architecture. 



        ভারিীয় স্থাপহ্িের বর্হ্ ান দুটি ধারার উহ্েখ  র। 

d. Name two temple architectures of Bankura district. 

বাকুঁ ডা বেলার দুটি মতিরস্থাপহ্িেরনামহ্লখ। 

e. What is stupa? Give an example. 

সূ্তপ বলহ্ি কী ববাঝায়? এ টি উদাযরণ দাও। 

f. Mention any two tourist spots of North Bengal. 

উত্তরবহ্ের বর্ ব ান দুটি পর্যটন ব হ্ের উহ্েখ  র। 

g. Write the full form of UNESCO. How many sites of India have been approved by UNESCO 

as world heritage sites? 

UNESCO-র পূণযােরূপ বলখ।ভারিবহ্ষযর  িগুতল োয়গাহ্  UNESCO তবহ্ের ঐতিযেিাতল ায় স্থান 

তদহ্য়হ্ে? 

h. Name two forts built in the Mughal period. 

মূঘল আমহ্ল তনতমযি দুটি দূহ্গযর নাম বলখ। 

 

2. Answer any four of the following questions. 

ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে প্রে গুক্ষির যয যকান চারটির উত্তর দাও।                                                 (5×4=20) 

 

a. What is the importance of education tour to a student? 

            এ েন োহ্ের  াহ্ে তিক্ষামূল  ভ্রমহ্ণর গুরুত্ব ত ? 

b. Write a short note on Hazarduari Palace. 

             যাোরদুয়ারী প্রাসাহ্দর উপর এ টি টী া বলখ। 

c. Discuss the salient features of the architecture of the Ajanta caves. 

অজন্তা গুযা স্থাপহ্িের মূখে ববতিষ্ট্ে গুতল আহ্লাচনা  র। 



d. Discuss the features of Indo-Persian architecture. 

            ইহ্িা-পারতস  স্থাপিে তিহ্ের ববতিষ্ট্ে গুতল আহ্লাচনা  র। 

e. What are the functions of a travel agency? 

পর্যটন সংস্থার  ােগুতল কী? 

f. How is the economy of a region developed through tourism? 

পর্যটহ্নর দ্ধারা ত ভাহ্ব এ টি অঞ্চহ্লর অর্যনীতি উপ ৃি যহ্ি পাহ্র? 

 

3. Answer any one of the following questions 

           ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে প্রে গুক্ষির  যয যকান একটির উত্তর দাও।                                       (10×1=10) 

 

a. Explain the different aspects of a museum which you have visited recently. 

সাম্প্রতি  াহ্ল িুতম বর্ র্াদুঘর পতরদিযন  হ্রে িার তবতভন্ন তদ  তনহ্য় তবস্তাতরি আহ্লাচনা  র। 

b. Discuss the importance of Bishnupur as a centre of tourism. 

পর্যটন ব ে তযহ্সহ্ব তবষু্ণপুহ্রর গুরুত্ব আহ্লাচনা  র। 

 

 

 

 

 

 


