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B.A. 6th Semester (General) Examination, 2020 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: Generic Elective (GE)-II   
Gender and 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 ংখযাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 

যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় ঈত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 
1. Answer any Six of the following questions:                                5x6=30 

নীর্েয যম যকান ছয়ক্ষি প্রর্েয ঈত্তয দাওঃ   
a) What do you know about Buniyadi Siksha (Fundamental Education)?  

ফুক্ষনয়াক্ষদ ক্ষিা ফরর্ে েুক্ষভ ক্ষক যফাঝ?  
b) Do you think education has a big role in Women Empowerment?  

েুক্ষভ ক্ষক ভর্ন কয নাযীয িভোয়র্ন ক্ষিায একক্ষি ফড় বূক্ষভকা অর্ছ?   
c) Discuss the measures taken up by the Government of India for Women 

empowerment in the 10th Five Year Plan.  
দভ ঞ্চফাক্ষলণকী ক্ষযকল্পনা নুার্য নাযীয িভোয়র্নয েনয বাযে যকায ক্ষক ক্ষক দর্ি গ্রণ 
কর্যর্ছন ো অর্রােনা কয।  

d) Discuss the role of Missionaries in the spread of Women Education.  
নাযী ক্ষিা ক্ষফস্তার্য ক্ষভনাক্ষযর্দয বূক্ষভকা ক্ষক ক্ষছর ো অর্রােনা কয।  

e) Discuss the life and works of Kadambini Ganguly. 
কাদক্ষিনী গাঙু্গক্ষরয েীফন ও কভণ অর্রােনা কয।  

f) Who was Savitribai Phule? Discuss how she tried to reform the society with the 
help of education.  
াক্ষফত্রীফাই পুর্র যক ক্ষছর্রন? ভাে ংস্কার্যয কার্ে ক্ষেক্ষন ক্ষকবার্ফ ক্ষিার্ক ায়ক ক্ষর্র্ফ গ্রণ 
কর্যন ো অর্রােনা কয।   

g) How technical and vocational education has helped women to achieve 
empowerment?  
কাক্ষযগক্ষয ও ফৃক্ষত্তভূরক ক্ষিা ক্ষকবার্ফ নাযী িভোয়র্ন ায়ক র্য়র্ছ?  

h) Which articles of the Indian Constitution cater to Women’s education and women’s 
empowerment?  
বাযেীয় ংক্ষফধার্নয যকান যকান নুর্ের্দ নাযী ক্ষিা ও নাযী ক্ষধকার্যয ক্ষদকক্ষি েুর্র ধযা র্য়র্ছ?  
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2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
       নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয ঈত্তয দাওঃ  

a) Describe the position of women in society during Rigveda.  
    ঋকবফক্ষদক মুর্গ ভার্ে নাযীয ফস্থান যকভন ক্ষছর ো অর্রােনা কয।  
b) Analyse the nature of women’s education in Medieval India.  

ভধযমুর্গয বাযর্ে নাযী ক্ষিায প্রকৃক্ষে ক্ষফর্েলণ কয।  
c) Describe the role of Ishwar Chandra Vidyasagar in the progress of women’s 

education in Bengal.  
ফাংরায় নাযী ক্ষিায গ্রগক্ষেয যির্ত্র ইশ্বযেন্দ্র ক্ষফদযাাগর্যয বূক্ষভকা ফণণনা কয।  

d) Describe how Begum Rokeya (Rokeya Sakhawat Hossain) advocated for women’s 
education all her life.  
যফগভ যযার্কয়া (যযার্কয়া াখাওয়াে যার্ন) ক্ষকবার্ফ াযা েীফন নাযী ক্ষিায প্রর্য়ােনীয়ো ক্ষফলর্য় 
কাে কর্য যগর্ছন ো অর্রােনা কয।    

e) Discuss the various suggestions made by Kothari Commission regarding women’s 
education in Post-Independent India.  
স্বাধীনোয য নাযী ক্ষিা ক্ষফলর্য় যকাঠাক্ষয কক্ষভর্নয ক্ষফক্ষবন্ন যাভণ ক্ষফলর্য় অর্রােনা কয।   
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B.A. 6th Semester (General) Examination, 2020 (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 ংখযাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 

যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় ঈত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 
1. Answer any Six of the following questions:                                5x6=30 

নীর্েয যম যকান ছয়ক্ষি প্রর্েয ঈত্তয দাওঃ  
a) How did King Asoka circulate his thoughts and decrees among the people of his 

Empire?  
ম্রাি র্াক ক্ষকবার্ফ োাঁয অর্দ ও ক্ষেন্তা-বাফনা াম্রার্েযয প্রোর্দয ভর্ধয প্রোয কযর্েন?  

b) Discuss briefly the importance of the Baptist Missionaries of Serampore in the 
history of Indian journalism.  
বাযেীয় াংফাক্ষদকোয আক্ষোর্ শ্রীযাভুর্যয ফযাক্ষিস্ট ক্ষভনাক্ষযর্দয গুরুত্ব ংর্ির্ অর্রােনা কয।  

c) Write a short note on the imperialist ideologies of the Indian press in the Colonial 
period. 
ঔক্ষনর্ফক্ষক ভয়কার্রয বাযেীয় ংফাদ ভাধযর্ভয াম্রােযফাদী অদণগুক্ষরয ঈয একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা 
যরখ।    

d) Discuss briefly the contribution of Raja Rammohan Roy in Indian journalism. 
বাযেীয় াংফাক্ষদকোয় যাো যাভর্ভান যার্য়য ফদান অর্রােনা কয।   

e) Discuss briefly the provision and impact of the Vernacular Press Act of 1878.  
১৮৭৮ ার্রয যদীয় ংফাদত্র অআর্নয েণগুক্ষর ও োয প্রবাফ ম্পর্কণ ংর্ির্ অর্রােনা কয।  

f) Write a short note about Amrita Bazar Patrika.  
ভৃেফাোয ক্ষত্রকা ির্ে একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যরখ।  

g) Describe briefly the role of reporter and editor of newspaper. 
ংফাদর্ত্রয াংফাক্ষদক ও ম্পাদর্কয বূক্ষভকা ংর্ির্ অর্রােনা কয।   

h) Describe the different types of Feature writings.  
ফিচার লেখার ক্ষফক্ষবন্ন ধযণগুক্ষর অর্রােনা কয।  
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2. Answer any three of the following questions:                              10x3=30                   
   নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয ঈত্তয দাওঃ  

a) Discuss about the written records of the Mughal administration and the different 
modalities of the circulation process of these records. 
ভুঘর প্রার্নয ক্ষরক্ষখে নক্ষর্গুক্ষর ম্পর্কণ এফং এআ নক্ষর্গুক্ষরয প্রোর্যয ক্ষফক্ষবন্ন প্রকযণগুক্ষর ম্পর্কণ 
অর্রােনা কয।   

b) Describe James Augustus Hicky as the Father of Indian Journalism.  
যেভ গাস্টা ক্ষক্ষকর্ক বাযেীয় াংফাক্ষদকোয েনক রূর্ ফণণনা কয।  

c) Evaluate the role of Bengali newspaper in raising anti-British feeling in the time of 
Swadeshi movement.  
স্বর্দী অর্দারর্নয ভর্য় ক্ষিক্ষি ক্ষফর্যাধী ভর্নাবার্ফয ক্ষফকার্য যির্ত্র ফাংরা ংফাদত্র গুক্ষরয বূক্ষভকা 
মণার্রােনা কয।  

d) Review the role of post-Colonial Indian press in field of social issues with a 
comparison of Colonial Indian press.  
াভাক্ষেক ক্ষফলয়গুক্ষর ির্ে ঔক্ষনর্ফক্ষক ও ঈত্তয-ঔক্ষনর্ফক্ষক ভয়কার্রয বাযেীয় ংফাদভাধযর্ভয 
বূক্ষভকা মণার্রােনা কয। 

e) Write a report about a fair with special emphasis on the cultural aspects of this 
fair. 
সাাংসৃ্কফিক ফিকগুফের ঈয ক্ষফর্ল অর্রাকাে কর্য একক্ষি যভরায ঈয প্রক্ষের্ফদন প্রস্তুে কয।   
 
 

---------- 
  
  
 
  
  
  
 
  
   


