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B.A. 6th Semester (General) Examination, 2022 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: 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 ংখ্যাগুক্ষ পূণণমান ক্ষনর্দণলক। 

পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় ঈত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 
1. Answer any ten of the following questions, each in more than one sentence:      2x10=20                            

ক্ষনম্নক্ষক্ষখ্ে প্রশ্নগুক্ষর মর্যয যয যকান দলক্ষি প্রর্শ্নর ঈত্তর দাও। প্রক্ষেক্ষি ঈত্তর একাক্ষযক বার্কয ওয়া চাআ।   
a) Who were known as Brahmabadini and Shaktini in ancient India? 

প্রাচীন ভারর্ে ‘ব্রহ্মবাক্ষদনী’ ও ‘লক্ষিনী’ নার্ম কারা পক্ষরক্ষচে ক্ষির্ন?   
b) Write the name of two Buddhist women teachers of ancient India. 

প্রাচীন ভারর্ে দুেন যবৌদ্ধ নারী ক্ষলক্ষিকার নাম যখ্।  
c) Who was Gulbadan Begum? Write the name of the book written by her. 

গুবদন যবগম যক ক্ষির্ন? োাঁর রক্ষচে গ্রন্থক্ষির নাম যখ্।   
d) Write the name of first two women graduates of India. 

ভারর্ের প্রর্ম দুেন মক্ষা স্নােক এর নাম যখ্।  
e) What is Nari Siksha Bhander? 

নারী ক্ষলিা ভান্ডার কী?  
f) What is National Women’s Education Council? 

োেীয় নারী ক্ষলিা পক্ষরদ কী?   
g) Who founded the Calcutta Female school and when?  

Calcutta Female school কক এফং কবফ প্রতিষ্ঠা কবযতিবরন?  
h) Who were the ‘Serampore Trio’? 

‘শ্রীরামপুর ত্রয়ী’ কার্দর বা ে?   
i) Mention any two recommendations of Wood’s Dispatch regarding the spread of 

women’s education. 
নারী ক্ষলিা প্রার্র ঈড যডপযচ-এর যযর্কান দুক্ষি ুপাক্ষরল ঈর্েখ্ কর।  

j) In which year was Women’s Indian Association first established? Who was its first 
President? 
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Women’s Indian Association কর্ব প্রক্ষেক্ষিে য়? এর প্রর্ম ভাপক্ষে যক ক্ষির্ন?  
k) Mention any two recommendations made by Durgabai Deshmukh Committee 

regarding the spread of women’s education.  
স্ত্রী ক্ষলিা প্রার্র দুগণাবাই যদলমুখ্ কক্ষমক্ষির যযর্কান দুক্ষি ুপাক্ষরল ঈর্েখ্ কর।   

l) Write the names of two Government projects earmarked for economic 
enhancement of women. 
নারীর্দর র্ণননক্ষেক ঈন্নয়র্নর েনয ক্ষনযণাক্ষরে দুক্ষি রকাক্ষর প্রকর্ের নাম কর।  

m) Who was Anandibai Joshi? 
অনন্দীবাই যোক্ষল যক ক্ষির্ন?  

n) Mention any two recommendations of the Bhaktavatsalam Committee.  
ভিবৎম কক্ষমক্ষির দুক্ষি ুপাক্ষরল যখ্।   

o) What did Radhakrisnan Committee recommend for the spread of women’s 
education? 

        নারী ক্ষলিা প্রার্র রাযাকৃষ্ণন কক্ষমক্ষি কী ুপাক্ষরল কর্রক্ষি?  
2. Answer any four of the following questions:                             5x4=20                    

       নীর্চর যয যকান চারক্ষি প্রর্শ্নর ঈত্তর দাওঃ   
a) Write a short note on women’s education in medieval India. 

মযযযুর্গর ভারর্ে নারী ক্ষলিার ঈপর একক্ষি ংক্ষিপ্ত ক্ষিকা যখ্।  
b) Assess the contribution of Begum Rokeya to the progress of women’s education in 

India. 
ভারর্ে নারী ক্ষলিা প্রার্র যবগম যরার্কয়ার বদার্নর মূযায়ন কর।    

c) Analyze Mahatma Gandhi’s opinion regarding women’s education in India.  
ভারর্ে নারী ক্ষলিা ম্পর্কণ গান্ধীক্ষের ক্ষভমে ক্ষবর্েণ কর।  

d) Explain the relevance of research in women’s studies. 
মানবী ক্ষবদযাচচণায় প্রাক্ষিকো বযাখ্যা কর।   

e) How does technical and vocational education facilitate economic self sufficiency in 
women? 
মক্ষার্দর র্ণননক্ষেক স্বক্ষনভণরোয় কাক্ষরগরী ও বৃক্ষত্তমূক ক্ষলিা কেদূর াাযয কর্র?    

f) Discuss the problems of women’s education in India. 
        ভারর্ে নারী ক্ষলিার মযা গুক্ষ অর্াচনা কর।  
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3. Answer any two of the following questions:                              10x2=20                   
       নীর্চর যয যকান দুক্ষি প্রর্শ্নর ঈত্তর দাওঃ   

a) Discuss the contribution of Ishwar Chndra Vidyasagar to the spread of women’s 
education in India. 
ভারর্ে নারী ক্ষলিা ক্ষবস্তার্র ইশ্বর চন্দ্র ক্ষবদযাাগর্রর বদান অর্াচনা কর।   

b) Discuss the recommendations of Hansmehta Committee regarding women’s 
education in India. 
ভারর্ে নারী ক্ষলিা ক্ষবর্য় ংর্মর্ো কক্ষমক্ষির ুপাক্ষরল গুক্ষ অর্াচনা কর। 

c) Analyze the role of British Government in the spread of women’s education in 
India during the late nineteenth and early twentieth centuries.  
ঈনক্ষবংল লের্কর যলর্ এবং ক্ষবংল লের্কর যগাাঁড়ায় স্ত্রী ক্ষলিা প্রার্র আংরাে রকার এর ভূক্ষমকা 
অর্াচনা কর।  

d) Discuss the recommendations of Kothari Commission?    
        যকাঠারী কক্ষমলন-এর ুপাক্ষর গুক্ষ অর্াচনা কর। 

……………… 
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B.A. 6th Semester (General) Examination, 2022 (CBCS) 
Subject: History 
Paper: 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 পূণণমান ক্ষনর্দণলক। 
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় ঈত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 

1. Answer any ten of the following questions, each in more than one sentence:      2x10=20                            
ক্ষনম্নক্ষক্ষখ্ে প্রশ্নগুক্ষর মর্যয যয যকান দলক্ষি প্রর্শ্নর ঈত্তর দাও। প্রক্ষেক্ষি ঈত্তর একাক্ষযক বার্কয ওয়া চাআ।   

a) Who was the editor of the Hindoo Patriot and when was it first published? 
তনু্দ যাতিয়ট-এয ম্পাদক কক তিবরন এফং এতট কবফ প্রথভ প্রকাতি য়?  

b) Name two newspapers published by the Baptist Missionaries. 
ফযাতটস্ট তভনাযীবদয দ্বাযা প্রকাতি দুতট ংফাদবেয নাভ কয।  

c) Who was the editor of Somprakash and when was it first published?  
কাভপ্রকা-এয ম্পাদক কক তিবরন এফং এতট কবফ প্রথভ প্রকাতি য়?  

d) Who was the first editor of the Hindustan Times and when was it first published? 
   তনু্দস্থান টাইভ-এয প্রথভ ম্পাদক কক তিবরন এফং এতট কবফ প্রথভ প্রকাতি য়?  

e) Who was the first editor of the Tribune and when was it first published? 
তিতফউন-এয প্রথভ ম্পাদক কক তিবরন এফং এতট কবফ প্রথভ প্রকাতি য়?  

f) Name the newspapers published by Balgangadhar Tilak in Marathi and English.  
  ভাযাঠী ও ইংযাতি বালায় ফারগঙ্গাধয তিরক কিৃৃক প্রকাতি ংফাদেগুতরয  নাভ করখ। 

g) In which year and by whom were legal restrictions imposed on the press?   
  কক ককান ফিয আইবনয ভাধযবভ ংফাদবেয উয তফতধ তনবলধ আবযা কবযন? 

h) Write two provisions of the Press Act of 1835. 
  ১৮৩৫ তিস্টাবেয Press Act–এয দু’তট িৃ করখ। 

i) Write two basic principles of the selection of news. 
  ংফাদ তনফৃাচবনয দু’তট ভূর নীতি করখ।  

j) Write down four characteristics of feature writing. 
        তপচায করখায চাযতট বফতষ্ট্য উবেখ কয। 
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k) What is Interpretative Reporting? 
  ফযাখযাভূরক প্রতিবফদন কাবক ফবর। 

l) What are Head Lines and Leads? 
  তবযানাভ ও ংফাদীলৃ কাবক ফবর? 

m) What is News Syndicate? 
        তনউি ততিবকট কাবক ফবর ?  

n) Write down the names of two news agencies of India. 
  বাযবিয দু’তট তনউি এবিন্সীয নাভ করখ। 

o) What is Style Book? 
  স্টাইর ফুক কাবক ফবর? 

2. Answer any four of the following questions:                             5x4=20                    
       নীর্চর যয যকান চারক্ষি প্রর্শ্নর ঈত্তর দাওঃ   

a) How did Mauryan emperor Ashoka circulate his thoughts and decrees among the 
people of his Empire?  
কভৌমৃ ম্রাট অবাক কীবাবফ িাাঁয আবদ ও তচন্তা-বাফনা াম্রাবিযয প্রিাবদয ভবধয প্রচায কযবিন? 

b) Discuss briefly the contribution of Raja Rammohan Roy in Indian journalism. 
বাযিীয় াংফাতদকিায় যািা যাভবভান যাবয়য অফদান ংবেব আবরাচনা কয। 

c) Discuss briefly the provision and impact of the Vernacular Press Act of 1878. 
১৮৭৮ াবরয কদীয় ংফাদে আইবনয িৃগুতর ও িায প্রবাফ ম্পবকৃ ংবেব আবরাচনা কয। 

d) Write a short note on the Amrita Bazar Patrika. 
অভৃিফািায তেকা ম্ববে একতট টীকা করখ। 

e) Write a brief report on the condition of the earthen pot makers of West Bengal.  
তিভফাংরায ভৃৎাে প্রস্তুিকাযকবদয অফস্থা ম্ববে একতট ংতেপ্ত প্রতিবফদন করখ। 

f) Describe the differences between Hard News and Soft News. 
        Hard News ও Soft News-এয ভবধয াথৃকযগুতর ফর্ৃনা কয। 

3. Answer any two of the following questions:                              10x2=20                   
       নীর্চর যয যকান দুক্ষি প্রর্শ্নর ঈত্তর দাওঃ   

a) Discuss the written records of the Mughal administration and the different 
modalities of the circulation process of these records. 

      ভুঘর প্রাবনয তরতখি নতথগুতর এফং এই নতথগুতরয প্রচাবযয তফতবন্ন প্রকযর্গুতর ম্পবকৃ আবরাচনা 
কয। 

b) Describe James Augustus Hicky as the Father of Indian Journalism. 
    কিভ অগাস্টা ততকবক বাযিীয় াংফাতদকািায িনক রূব ফর্ৃনা কয। 
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c) Review the role of the Indian press in the field of social issues in the post-colonial 
period.  
াভাতিক তফলয়গুতর ম্ববে ঔতনবফতক-যফিৃী ভয়কাবরয বাযিীয় ংফাদভাধযবভয বূতভকা 
মৃাবরাচনা কয। 

d) Write a report on a fair with special emphasis on the cultural aspects of the fair.  
       াংসৃ্কতিক তদকগুতরয উয তফবলবাবফ আবরাকাি কবয একতট কভরায উয প্রতিবফদন প্রস্তুি কয। 

……………… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


