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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. Who was Jamini Roy? 

যািমনী রায় ক িছেলন? 

b. What is Paikan Land? 

পাইকান জিম কী? 

c. Who were the editors of ‘Bankura Lakshmi’ and ‘Lakshmi’? 

‘বাঁকুড়া ল ী’ ও ‘ল ী’-র স াদক কারা িছেলন? 

d. Why are the Wesleyan Missionaries memorable? 

কন ওেয়সিলয়ান িমশনারীরা রণীয়? 

e. Who was Satish Chandra Samanta? 

সতীশ চ  সাম  ক িছেলন? 

f. What is gentlemen relief? 

ভ েলাক িরিলফ কী? 

g. When and for what purpose was Bankura Sammilani established? 



কখন এবং কী উে েশ  বাঁকুড়া সি লনী িতি ত হেয়িছল? 

h. Mention the names of two terracotta temples of Bishnupur. 

িব ু পুেরর দুিট টরােকাটা মি েরর নাম উে খ কর। 

 

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

য কানও চারিট ে র উ র দাওঃ 

 

a. Write a short note on Ganga Narayan Hungama. 

গ ানারায়ণ হা ামার উপর একিট সংি  িনব  রচনা কর। 

b. Discuss in brief the causes of Santal Revolt. 

সাঁওতাল িবে ােহর কারণ িল সংে েপ আেলাচনা কর। 

c. Explain the activities of Gobinda Prasad Singha. 

গািব  সাদ িসংেহর কাযকলাপ িবে ষণ কর। 

d. Analyse the role of Birendranath Sasmal in the Non-cooperation Movement. 

অসহেযাগ আে ালেন বীের নাথ শাসমেলর ভূিমকা িবে ষণ কর। 

e. Explain the significance of Mahisya Movement in Midnapore district. 

মিদনীপুর জলায় মািহষ  আে ালেনর  ব াখ া কর। 

f. Discuss the activities of the Bankura Municipality during the colonial period. 

ঔপিনেবিশক আমেল বাঁকুড়া পৗরসভার কাযাবলী আেলাচনা কর। 

 

 

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

য কানও একিট ে র উ র দাওঃ 

 

a. Write an essay on Swadeshi Movement in south-west Bengal. 

দি ণ-পি ম বে র েদশী আে ালেনর উপর একিট ব  রচনা কর। 

b. Critically analyse the process of urbanisation in south-west Bengal. 

ঔপিনেবিশক আমেল দি ণ-পি ম বে র নগরায়ন ি য়া িবে ষণ কর। 


