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The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

 
দক্ষিণপ্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষর প্রশ্নেয ূণণভাশ্ননয ক্ষনশ্নদণক। 

যীিার্ণীশ্নদয মর্াম্ভফ ক্ষনশ্নেয বালায় উত্তয ক্ষদশ্নে শ্নফ।  

 

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

     যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) When and where was the first museum established in India?           

    বাযেফশ্নলণ কশ্নফ এফং ককার্ায় প্রর্ভ ংগ্রারা স্থাক্ষে য়? 

 

     b) Why is ‘Museum’called Jadughar in Bengali? 

    ‘ক্ষভউক্ষেয়াভ’কক ককন ফাংরায় োদুঘয ফরা য়?   

 

c) Name two regional museums of West Bengal. 
     ক্ষিভফশ্নেয দুক্ষি আঞ্চক্ষরক ংগ্রারায নাভ করখ্। 

 

d) Who is a Curator? 
          ক্ষকউশ্নযিয কক?   

 

e)  What is digital documentation? 
    ক্ষিক্ষেিার িকুশ্নভশ্নেন কী? 

 

     f) What is chemical preservation? 
    যাায়ক্ষনক ংযিণ কী?   

 

g) What is mobile museum? 

    চরভান ংগ্রারা কী?  

 

h) What is cataloguing? 

     োক্ষরকাবুক্ষিকযণ কী?    
 



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

     যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             
a)  Discuss different types of lighting system in museum. 

    ংগ্রারায় নানা ধযশ্নণয আশ্নরায ফযফস্থানা ম্পশ্নকণ আশ্নরাচনা কয। 

 

b) How do environmental issues have an impact on archives? 

    ক্ষযশ্নফগে ক্ষফলয়গুক্ষর করখ্যাগাযশ্নক কীবাশ্নফ প্রবাক্ষফে কশ্নয? 

 

c)  Discuss in brief the role of museum in raising public consciousness. 

    েনশ্নচেনোয প্রাশ্নয ংগ্রারায বুক্ষভকা ংশ্নিশ্ন আশ্নরাচনা কয। 

 

d) Write a brief note on accessioning and de-accessioning of museum objects. 
          ংগ্রারায় ফস্তুয ংশ্নমােন ও ক্ষফশ্নয়ােন ম্পশ্নকণ একক্ষি  িীকা করখ্। 

 

     e) Discuss the indigenous methods of preservation of palm leaf manuscripts.  

         োরাোয ুুঁক্ষর্ ংযিশ্নণয কদীয় দ্ধক্ষেগুক্ষর ফযাখ্যা কয। 

 

f) Write a short note on the National Archives of India. 
        বাযশ্নেয োেীয় ভাশ্নপেখ্ানা ম্পশ্নকণ একক্ষি িীকা করখ্।  

 

 
 

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

     যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Discuss in brief different types of museums in India.  
    বাযশ্নে ংগ্রারায ক্ষফক্ষবন্ন প্রকাযশ্নবদ ম্পশ্নকণ আশ্নরাচনা কয। 

 

b) Discuss the role of archives in historical studies. 

   ইক্ষো চচণায় করখ্যাগাশ্নযয বুক্ষভকা ফযাখ্যা কয। 

 

 
 

____________________ 

 

 

 

 

 


