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Group A 

Answer any 2 questions (20 x 2 = 40) 

1. Write a note on self-sufficient village economy in pre-British India. (20) 

2. Write a note on rural indebtedness during British rule in India. (20) 

3. Write a detailed note on women and inequality in education and workplace. (20) 

4. Write a note on land reforms in independent India with special reference to West Bengal. (20) 

5. Write a note on problems of national integration in India. (20) 

 

Group B 

6. Answer any 5 questions (2 x 5 = 10) 

a. Define self-sufficient village society. (2) 

b. What is glass ceiling at workplace? (2) 

c. What is sexual harassment at workplace? (2) 

d. Who is a bargadar? (2) 

e. What is secularism? 

f. What is communalism? 

g. What is pluralism? 

i. What is female literacy rate? 

j. What is patriarchy? 

k. What is domestic violence? 
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Bengali Version 

পূর্ণমান = ৫০ 

সময় = ২ ঘণ্টা 

বিভাগ ক 

যেককাকনা দটুি প্রকের উত্তর দাও (২০ x  ২ = ৪০) 

১। প্রাক-বিটিশ ভারকে স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামীন অর্ণনীবে বিষকয় একটি টীকা যেখ। (২০) 

২। বিটিশ ভারকে গ্রামীন ঋর্গ্রস্তো বিষকয় একটি টীকা যেখ। (২০) 

৩। নারী এিং বশক্ষা ও কমণকক্ষকে অসাময বিষকয় একটি টীকা যেখ।(২০) 

৪। ভারকে এিং বিকশষ ককর পবিমিকের ভূবমসংস্কার কমণসূবি বিষকয় আকোিনা ককর    

একটি টীকা যেখ। (২০) 

৫। ভারকের জােীয় সংহবের সমসযা বিষকয় একটি টীকা যেখ। (২০) 

 

বিভাগ খ 

৬। যেককাকনা পাাঁিটি প্রকের উত্তর দাও। (২ x ৫ = ১০) 

ক। স্বয়ং সম্পরূ্ণ গ্রাম সমাজ কাকক িকে? 

খ। কমণকক্ষকে কাাঁকির ছাদ কাকক িকে? 

গ। কমণকক্ষকে যেৌন হয়রাবন কাকক িকে? 

ঘ। িরগাদার কাকক িকে? 

ঙ। ধমণ-বনরকপক্ষো কাকক িকে? 

ি। সাম্প্রদাবয়কো কাকক িকে? 

ছ। িহুত্ত্বিাদ কাকক িকে? 



জ। নারী সাক্ষরো হার কাকক িকে? 

ঝ। বপেৃেন্ত্র কাকক িকে? 

ঞ। গাহণ স্থ্য বহংস্রো  কাকক িকে? 

................................................................................................... 

 


