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B.A. 6 Semester (General) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: History
Paper: Generic Elective (GE)-II
Gender & Education in India
Time: 3 Hours

Full Marks: 60

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ পূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় ঈত্তর ক্ষদর্ে র্ব।
1. Answer any Six of the following questions:
5x6=30
নীর্ের যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের ঈত্তর দাওঃ
a) Write a short note on women’s education during the Buddhist era.
যবৌদ্ধ যু র্ে নারীক্ষলিা ক্ষবয়ক একক্ষি িীকা রেনা কর।
b) Discuss about the role of Srirampur Mission in the growth of women’s education in
Bengal.
বাংায় নারীক্ষলিার গ্রেক্ষের্ে শ্রীরামপুর ক্ষমলর্নর ভূ ক্ষমকা কী ক্ষছ অর্ােনা কর।
c) Write a short note on the role of British rulers in the development of women’s
education.
ভারর্ে নারীক্ষলিার গ্রেক্ষের্ে ক্ষিক্ষিল লার্কর ভূ ক্ষমকার ঈপর একক্ষি িীকা রেনা কর।
d) Describe the role of education in women’s empowerment.
নারীর িমোয়র্ন ক্ষলিার ঈপর্যাক্ষেো বণণনা কর।
e) Discuss about the role of adverse social power in women’s education.
নারী ক্ষলিার যির্ে প্রক্ষেকূ ামাক্ষেক লক্ষির ভূ ক্ষমকা অর্ােনা কর।
f) Discuss about the life and works of Sarojini Naidu.
র্রাক্ষেনী নাআডুর েীবন ও কমণ ক্ষবর্য় অর্ােনা কর।
g) How has vocational education helped women to achieve empowerment?
কীভার্ব বৃ ক্ষত্তমূ ক ক্ষলিা মক্ষার্দর িমোয়ন েণর্ন াাযয কর্রর্ছ?

h) Discuss about the progress of women’s education with the help of Sarva Sikhsha

Abhiyaan.
বণক্ষলিা ক্ষভযার্নর ায়োয় নারীক্ষলিার ঈন্নক্ষে ক্ষবর্য় অর্ােনা কর।
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2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের ঈত্তর দাওঃ
a) Discuss about the achievements of Sultana Razia in medieval period.
মধ্যযু র্ে ু োনা রাক্ষেয়ার কৃক্ষেত্ব ক্ষবর্য় অর্ােনা কর।
b) Who was Anandi Bai Joshi? How did she adopt education in her life with utmost
sincerity?
অনন্দীবাআ যযাক্ষল যক ক্ষছর্ন? ক্ষনর্ের েীবর্ন ক্ষলিার্ক ক্ষেক্ষন কীভার্ব েযন্ত গুরুত্ব কার্র গ্রণ কর্রন
ো অর্ােনা কর।
c) Discuss about the various suggestions made by ‘Radhakrishnan Committee’
regarding women’s education in Post-Independent India.
স্বাধ্ীনোর পর নারীক্ষলিা ক্ষবর্য় ‘রাধ্াকৃষ্ণণ কক্ষমক্ষির’ ক্ষবক্ষভন্ন পরামলণ ক্ষবর্য় অর্ােনা কর।
d) Analyze the recommendations of ‘Hansa Mehta Committee’ of 1961.
১৯৬১ ার্র ‘ং যমো কক্ষমক্ষির’ ু পাক্ষরলগুক্ষ ক্ষবর্েণ কর।
e) Discuss about the directives of Indian Constitution regarding Women’s education.
ভারেীয় ংক্ষবধ্াযন নারীক্ষলিা ম্পক্ষকণে ক্ষনর্দণক্ষলকা গুক্ষ অর্ােনা কর।
----------

[3]
th

B.A. 6 Semester (General) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: History
Paper: Generic Elective (GE)-II (OR)
History of Indian Journalism
Time: 3 Hours

Full Marks: 60

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ পূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় ঈত্তর ক্ষদর্ে র্ব।
1) Answer any Six of the following questions:
5x6=30
নীর্ের যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের ঈত্তর দাওঃ
a) Evaluate the role of missionaries in Indian journalism.
ভারেীয় াংবাক্ষদকোয় ক্ষমলনাক্ষরর্দর ভূ ক্ষমকার মূ যায়ন কর।
b) ‚James Augustus Hickey is regarded as the father of Indian journalism‛–Discuss.
‚ভারেীয় াংবাক্ষদকোর েনক ক্ষর্র্ব যেম োস্টা ক্ষক্ষকর্ক েণয করা য়‛-অর্ােনা কর।
c) Explain the role of Metcalfe in Indian journalism.
ভারেীয় াংবাক্ষদকোয় যমিকার্ের ভূ ক্ষমকা বযাখ্যা কর।

d) Discuss briefly the contribution of Bal Gangadhar Tilak in Indian journalism.
ভারেীয় াংবাক্ষদকোয় বা েঙ্গাধ্র ক্ষের্কর বদান অর্ােনা কর।
e) Discuss the role of Harish Chandra Mukherjee and ‘Hindu Patriot’ in inspiring
peasant movement in Bengal.
বাংায় কৃক ক্ষবর্রার্র যদযােক ক্ষর্র্ব ক্ষরল েন্দ্র মুখ্ােণী এবং ‘ক্ষন্দু পযাক্ষিয়ি’-এর ভূ ক্ষমকা অর্ােনা
কর।

f) Write a short note about ‘The Tribune’.

‘দয ক্ষিক্ষবঈন’ ম্বর্ে একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্।
g) What was the contribution of the Derozians to the Indian journalism?
ভারেীয় াংবাক্ষদকোয় ক্ষডরক্ষেয়ানর্দর বদান কী ক্ষছ?
h) Write short notes on ‘Somprakash’ and ‘Hindustan Times’.

‘যামপ্রকাল’ এবং ‘ক্ষন্দুস্তান িাআম’ ম্পর্কণ ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্।
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2) Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের ঈত্তর দাওঃ
a) What are the contributions of ‘Sambad Prabhakar’ and Iswar Gupta in the field of
Bengali journalism?
বাংা াংবাক্ষদকোয় ‘ংবাদ প্রভাকর’ এবং ইশ্বর গুর্প্তর বদান কী ক্ষছ?
b) Analyze the contribution of ‘Amrita Bazar Patrika’ in the growth of Indian
nationalism.
ভারেীয় োেীয়োবার্দর ক্ষবকার্ল ‘মৃেবাোর পক্ষেকার’ বদান ক্ষবর্েণ কর।
c) What were the measures taken by the British Government to control the
vernacular press in India?
ভারেীয় যদলীয় ংবাদপর্ের ক্ষনয়ন্ত্রর্ণ ক্ষিক্ষিল রকার কী কী বযবস্থা গ্রণ কর্রক্ষছ?
d) Give a brief account of Mahatma Gandhi’s contribution in the development of
Indian Journalism.
ভারেীয় াংবাক্ষদকোর ক্ষবকার্ল মাত্মা োেীর বদান ক্ষবর্য় ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ দাও।
e) Draw an outline of development of Indian news agencies in post-independence era.
স্বাধ্ীনো-ঈত্তর কার্ ভারেীয় ক্ষনঈে এর্েক্ষিগুক্ষর ক্ষবকাল ম্পর্কণ একক্ষি যরখ্াক্ষেে ঙ্কন কর।
----------

