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B.A. 4th Semester (HONS) Examination, 2022 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-II   
Understanding Popular Culture 

Time: 2 Hours                                                          Full Marks: 40 
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 ংখযাগুক্ষ পূণণমান ক্ষনর্দণলক। 

পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 
1. Answer any five of the following questions:                                2x5=10 

নীর্ের যয যকান পাাঁেক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ    
a) Define popular culture. 

গণংসৃ্কক্ষের ংজ্ঞা দাও।   
b) What is ‘calendar art’?  

‘কযার্ন্ডার ক্ষলল্পকা’ কী?  
c) Who was Binodini Dasi?  Who was her mentor in theatre? 

ক্ষবর্নাক্ষদনী দাী যক ক্ষির্ন? োাঁর নািযগুরু যক ক্ষির্ন? 
d) What do you mean by Zenana Studio?  

জেনানা সু্টডিও বলতে েুডম কী জবাঝ? 
e) Write the name of two famous theatre houses of colonial Calcutta. 

ঔডনতবডিক কলকাোর দুডি ডবখযাে নািযিালার নাম জলখ।  
f) Write the name of the first silent Bengali cinema. Who was the father of Bengali 

cinema?  
প্রথম বাাংলা ডনববাক চলডচতের নাম জলখ। বাংা চলডচতের েনক জক ডিতলন?  

g) Who were the famous Kabiyals of colonial Calcutta?  
ঔডনতবডিক কলকাোর ডবখযাে কডবয়াল কারা ডিতলন?     

h) Write down the name of a popular folk song and a popular folk dance of Bengal. 
বাংার একক্ষি কর্র েনক্ষপ্রয় যাকগান ও যাকনৃর্েযর নাম যখ।  

2. Answer any two of the following questions:                                5x2=10  
নীর্ের যয যকান দুক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ    

a) Write a short note on Raja Ravi Varma and his paintings. 
রাো রডব বমবা এবাং োাঁর ডচেকলা ডবষতয় একডি সাংডিপ্ত িীকা জলখ।     

b) Assess the contribution of Ramnidhi Gupta (Nidhu Babu) in Bengali tappa music. 
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বাাংলা িপ্পা সঙ্গীতে রামডনডধ গুপ্তর (ডনধু বাবু) অবদান ডরমা কর।      
c) Explain the role of fairs and festivals on Indian Popular Culture. 

ভারেীয় গণংসৃ্কক্ষের্ে যমা এবং উৎব গুক্ষর ভূক্ষমকা বযাখযা কর।   
d) How has the coming of YouTube impacted cultural expression of people? 

ইউডিউতবর অগমন কীভার্ব েনগর্ণর াংসৃ্কক্ষেক ক্ষভবযক্ষির্ক প্রভাক্ষবে কর্রর্ি?       
3. Answer any two of the following questions:                               10x2=20  

নীর্ের যয যকান দুক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ    
a) Discuss the origin of Charak Puja in colonial Calcutta. 

ঔপক্ষনর্বক্ষলক ককাোয় চড়ক পূোর উদ্ভব অর্ােনা কর।     
b) What role did theatres play in urban entertainment of colonial Calcutta? 

ঔডনতবডিক কলকাোর নাগডরক ডবতনাদতন নািযিালাগুডল কী ভূডমকা ালন কতরডিল?  
c) Analyse the impact of internet and social media on Indian popular culture. 

ভারেীয় গণংসৃ্কক্ষের উপর আন্টারর্নি এবং ামাক্ষেক গণমাধ্যমগুক্ষর প্রভাব ক্ষবর্েণ কর।    
d) Comment on the increasing popularity of dance and singing reality shows on 

Indian TV. 
ভারেীয় যিক্ষক্ষভলর্ন নাে এবং গার্নর ক্ষরয়াক্ষক্ষি যলাগুক্ষর উত্তর্রাত্তর েনক্ষপ্রয়ো বৃক্ষি ক্ষবর্য় যোমার 
ক্ষভমে বযি কর।   

……………………   
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B.A. 4th Semester (HONS) Examination, 2022 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: Skill Enhancement Course (SEC)-II (OR)   
(Art Appreciation: An Understanding to Indian Art) 

Time: 2 Hours                                                          Full Marks: 40 
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 ংখযাগুক্ষ পূণণমান ক্ষনর্দণলক। 

পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 
1. Answer any five of the following questions:                                2x5=10 

নীর্ের যয যকান পাাঁেক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ    
a) What are the main features of Asokan pillars? 

র্লাক স্তর্ম্ভর মূ ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ কী?  
b) What is a Stupa?  

‘সূ্তপ’ কী?   
c) How was Ajanta cave paintings discovered? 

েন্তা গুাক্ষের্ের অক্ষবষ্কার কীভার্ব র্য়ক্ষি?  
d) Where is the famous Kailashnatha Temple situated?  

ক্ষবখযাে বকানার্ মক্ষির যকার্ায় বক্ষস্থে? 
e) Name the famous temple of Konark, Orissa. 

উক্ষিযার যকানারর্কর ক্ষবখযাে মক্ষির্রর নাম ব। 
f) What are the characteristics of Dravida temple architecture? 

দ্রাক্ষবি মক্ষির স্থাপর্েযর ববক্ষলষ্ট্য কী? 
g) What is Hamzanama? 

ামোনামা কী? 
h) When and where was The Government School of Art established? 

দয গভণণর্মন্ট সু্ক ব অিণ যকার্ায় এবং কর্ব প্রক্ষেক্ষিে য়?  
2. Answer any two of the following questions:                                5x2=10  

নীর্ের যয যকান দুক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ    
a) Write a short note on Rock art. 

গুাক্ষের্ের উপর একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ।  
b) Discuss briefly the characteristics of the Gandhara sculpture. 
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গান্ধার ভাস্কর্যণর ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ ংর্ির্প অর্ােনা কর। 
c) Describe the bronze sculpture of the Cholas. 

যো অমর্র যরাঞ্জ ভাস্কযণ বণণনা কর। 
d) Give an account of the illustrated manuscripts. 

পুাঁক্ষর্ক্ষেে ক্ষবর্য় ক্ষববরণ দাও। 
3. Answer any two of the following questions:                               10x2=20  

নীর্ের যয যকান দুক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ    
a) Write an essay on North Indian Temple architecture.  

উত্তর ভারেীয় মক্ষির স্থাপেয ক্ষবর্য় একক্ষি রেনা যখ। 
b) Give an account of Rajasthani miniature painting. 

রােস্থানী ক্ষমক্ষনর্য়োর ক্ষেেকা ক্ষবর্য় একক্ষি ক্ষববরণ দাও। 
c) Write a short note on Bengal School of Art. 

যবঙ্গ সু্ক ব অিণ ক্ষবর্য় একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা রেনা কর।  
d) Describe the journey of Indian paintings during the 1940s.  

১৯৪০-এর দলর্ক ভারেীয় ক্ষেেকার যাোপর্ বণণনা কর। 
……………………   

 
 
 


