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                                                     Unit-I 

 

1. Answer any two of the following questions:                                            2*2=4                                                      

    যে য োন দুটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ       

a. In which year was the Jungle Mahal district formed and with how many Parganas?    

  জঙ্গল মহল যজলো  ত সোশ্নল এবং   তগুলল পরগনো লনশ্নে গটিত হে? 

b. What was Paikan land? 

    পোই োন জলম  ী? 

c. What was Mandali system? 

    মণ্ডলী প্রথো  ী? 

d. Mention any two folk festivals of South-West Bengal. 

   দলিণপশ্চিম বোংলোর যে য োন দুটি যলো  উৎসশ্নবর নোম উশ্নেখ  র। 

e. Name any two municipalities established in Bankura district during the colonial period. 

   ঔপলনশ্নবলি  সমে োশ্নল বো াঁ ুড়ো যজলোে গশ্নড় ওিো দুটি যপৌরসভোর নোম যলখ। 

f. What was the motive behind the establishment of Bengal Nagpur Railway during the 

colonial period? 

  ঔপলনশ্নবলি  েুশ্নগ যবঙ্গল নোগপুর যরল্ পথ গশ্নড় যতোলোর উশ্নেিয  ী লিল? 



g. Who was known as Vidyanidhi and why? 

   লবদযোলনলি নোশ্নম য  পলরলিত লিশ্নলন এবং য ন? 

h. Who was Jamini Roy? 

   েোলমনী রোে য  লিশ্নলন? 

                                                            Unit-II 

2. Answer any one of the following questions:                                           6*1=6 

   যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ 

a. Analyse the causes of Ganganarayan Hangama. 

   গঙ্গোনোরোেন হোঙ্গোমোর  োরণগুলল লবশ্নেষণ  র। 

b. Explain the significance of the Mahishya movement in Medinipur. 

    যমলদনীপুশ্নরর মোলহষয আশ্নদোলশ্ননর তোৎপে য বযোখযো  র। 

c. Examine the factors that influenced the process of urbanization in South-West Bengal 

during the period of your study. 

  যতোমোর পশ্নের আশ্নলোিয সমে োশ্নল দলিণপশ্চিম বোংলোে নগরোেশ্নণর লব োশ্নির যপিশ্নন  ী 

 ী  োরণ দোেী লিল? 

d. Write a note on the growth of western education in Bankura during the colonial period. 

   ঔপলনশ্নবলি  েুশ্নগ বো াঁ ুড়োে পোিোতয লিিোর লব োি সম্পশ্ন য এ টি লনবন্ধ যলখ। 

e. Write a note on the changing educational status of women in Medinipur in the period of 

your study. 

  যতোমোর পশ্নের আশ্নলোিয সমে োশ্নল যমলদনীপুশ্নরর নোরীশ্নদর লিিোগত অবস্থোর পলরবতযশ্ননর 

উপর এ টি সংলিপ্ত িী ো যলখ। 

f. Analyse the role of Birendranath Sasmal in the freedom struggle.  

    স্বোিীনতো সংগ্রোশ্নম বীশ্নরন্দ্রনোথ িোসমশ্নলর ভূলম ো লবশ্নেষণ  র। 

 



                                                     Unit- III 

3. Answer any one of the following questions:                         10*1=10 

    যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ 

a. Account for the growth of Vaishnavism in South-West Bengal. 

   দলিণ পশ্চিম বোংলোে ববষ্ণব িশ্নম যর লব োশ্নির  োরণ আশ্নলোিনো  র। 

b. Examine the genesis and growth of western medical system in Bankura. 

  বো াঁ ুড়োে পোিোতয লিল ৎসো বযবস্থোর উদ্ভব ও লব োি আশ্নলোিনো  র। 

c. Assess the contribution of Ramananda Chattopadhyay to the development of Bankura. 

    বো াঁ ুড়োর উন্নেশ্নন রোমোনদ িশ্নটোপোিযোশ্নের অবদোন মুলযোেন  র। 

d. Discuss the causes and effects of famines in South-West Bengal in the first half of the 20th 

century.  

    লবংি িতশ্ন র প্রথমোশ্নি য  দলিণ পশ্চিম বোংলোে দুলভযশ্নির  োরণ ও ফলোফল আশ্নলোিনো 

 র। 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                   

 

 


