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Unit I
Answer any two questions.
a. Write the names of two learned women in the Rig Vedic Age.
ঋক বৈদিক যু গের দুজন দৈদুষী নারীর নাম লেখ।
b. By whom and when was the Asiatic Society of Bengal established?
লক এৈং কখন ৈাংোর এদিয়াটিক লসাসাইটি প্রদিষ্ঠা কগরদিগেন?
c. When and by whom was the Act for the abolition of Sati passed?
লক এৈং কখন সিীিাহ প্রথা দনৈারণ আইন পাি কগরদিগেন?
d. Why was Pandita Ramabai famous?
পদিিা রমাৈাঈ লকন দৈখযাি দিগেন?
e. Write the names of the first two women graduates of Bengal.
ৈাংোর প্রথম দুজন মদহো স্নািগকর নাম লেখ।
f. By whom and when was the Prarthana Samaj established?
লক এৈং কখন প্রাথথনা সমাজ প্রদিষ্ঠা কগরদিগেন?
g. Where and by whom was the first women’s university established?
লকাথায় এৈং কার দ্বারা প্রথম মদহো দৈশ্বদৈিযােয় প্রদিদষ্ঠি হয়?
h. By whom and when was the Bethune school founded?
লক এৈং কগৈ লৈথু ন স্কুে প্রদিষ্ঠা কগরদিগেন?

2x2 = 4 marks

Unit II
Answer any one question

6x1 = 6 marks

a. Discuss the status of women in Rig Vedic society.
ঋক বৈদিক সমাজ ৈযৈস্থায় নারীর অৈস্থা আগোচনা কর।
b. Write a short note on the role of the Nalanda University in the spread of education
in ancient India.
প্রাচীন ভারগি দিক্ষা দৈস্তাগর নােন্দা দৈশ্বদৈিযােগয়র ভূদমকা আগোচনা কর।
c. Write a note on the role of the Christian missionaries in the spread of western
education in colonial India.
ঔপদনগৈদিক ভারগি পাশ্চািয দিক্ষাদৈস্তাগর দিষ্টান দমিনারীগির ভূদমকা সম্পগকথ লেখ।
d. Discuss the role of Begum Rokeya in the spread of women’s education in Bengal.
ৈাংোর নারীদিক্ষার দৈস্তাগর লৈেম লরাগকয়ার ভূদমকা আগোচনা কর।
e. What do you know about school education system in colonial India?
ঔপদনগৈদিক যু গে স্কুে দিক্ষা ৈযৈস্থা সম্পগকথ িুদম কী জাগনা?
f. Write a note on the spread of women’s education in post-independence India.
স্বাধীনিা- উত্তর যু গে ভারগি নারী দিক্ষা দৈস্তার সম্পগকথ লেখ।

Unit III
Answer any one question

10x1= 10 marks

a. What was the role of Raja Rammohan Roy as a social reformer?
সমাজ সংস্কারক দহসাগৈ রাজা রামগমাহন রাগয়র ভূদমকা কী দিে?
b. Discuss the role of Vidyasagar in the spread of women’s education.
নারী দিক্ষা দৈস্তাগর দৈিযাসােগরর ভূদমকা আগোচনা কর।
c. Write an essay on the role of the Aligarh movement in the development of education
in Muslim society.
মুসদেম সমাগজ দিক্ষা দৈস্তাগর আদেেড় আগন্দােগনর ভূদমকা সম্পগকথ একটি প্রৈন্ধ লেখ।
d. What role did Jyotiba Phule play in the social and educational reform in India?
ভারগি সমাজ ও দিক্ষা সংস্কাগর লজযাদিৈা ফুগের ভূদমকা সম্পগকথ লেখ।

