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Course ID: 40415                                                        Course Code: AH/HST/405/SEC-2 

 
Course Title: Understanding Popular Culture 

 
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. 

 
দক্ষিণপ্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণলক। 

পরীিার্ণীশ্নদর যর্াম্ভব ক্ষেশ্নের ভাায় উত্তর ক্ষদশ্নে শ্নব।  

 

 
1.  Answer any five of the following questions:                                                   (2X5=10) 

     যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) What is Folk Culture? 

         লাক ংস্কৃক্ষে কী?   

 

     b) Name two Bengali films directed by Ritwik Ghatak. 

    ঋক্ষিক ঘটক পক্ষরচাক্ষে দুক্ষট বাংা চক্ষিশ্নের োম লখ্। 

 

c) Who was Gopeshwar Bandyopadhyay? 

     ল াশ্নপশ্বর বশ্ন্যাপাধ্যায় লক ক্ষিশ্নে?    
 

d) What is Gambhira? 

           ম্ভীরা কী?   

 

e)  Name two popular folk games of West Bengal. 
    পক্ষিমবশ্নের দুক্ষট েেক্ষপ্রয় লাক ক্রীড়ার োম লখ্। 

 

     f) Who established the Bengali Drama Troupe Nandikar and when?   

    লক, কখ্ে বাংা োটযদ োক্ষ্কার-এর প্রক্ষেষ্ঠা কশ্নরে?    
 

g) What is Dashavatar Tas? 
    দলাবোর ো কী?   

 

h) What is documentary film?  

    ের্যক্ষচে কী?    
 



2.  Answer any four of the following questions:                                                  (5X4=20) 

     যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Write a short note on Bhadu festival of West Bengal. 

    পক্ষিমবশ্নের ভাদু উৎব ম্পশ্নকণ একক্ষট টীকা লখ্।  

 

b) Discuss the main features of Jhumur Song. 

         ঝুমুর  াশ্নের মূ ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ বযাখ্যা কর। 

 

c)  Discuss the impact of Manasa Puja on the culture of Bankura. 
    বাাঁকুড়ার ংস্কৃক্ষেশ্নে মো পূোর প্রভাব বযাখ্যা কর।  

 

d) Analyse the importance of Puppet Show as a source of popular culture. 
          েেক্ষপ্রয়  ংস্কৃক্ষের উপাদাে ক্ষাশ্নব পুেু োশ্নচর গুরুত্ব ক্ষবশ্নেণ কর। 

 

     e) Examine the contribution of Jatra in the spread of mass education. 

    েে ক্ষলিা প্রাশ্নর যাোর অবদাে পরীিা কর। 
 

f) In what ways do fairs of rural Bengal contribute to uphold popular culture?  

        গ্রাম বাংার লমাগুক্ষ কীভাশ্নব েেক্ষপ্রয় ংস্কৃক্ষেশ্নক েুশ্ন ধ্রার লিশ্নে অবদাে রাশ্নখ্?  

 

 
 

3.  Answer any one of the following questions:                                                (10X1=10) 

     যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Analyse the contribution of Satyajit Ray as a writer and film maker. 
    লখ্ক ও চক্ষিে ক্ষেমণাো ক্ষাশ্নব েযক্ষেৎ রাশ্নয়র অবদাে ক্ষবশ্নেণ কর।  

 

b) Trace the importance of Television in spreading popular culture.  
   েেক্ষপ্রয় ংস্কৃক্ষের প্রাশ্নর দূরদলণশ্নের গুরুত্ব ক্ষেণণয় কর। 
 

 

 
 

____________________ 

 

 


