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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

1. Answer any five of the following questions:    2x5=10 

িনেচর িল থেক য কান পাঁচিট ে র উ র দাও। 

 
a) What do you mean by ‘Educational Tourism’? 

‘িশ ামূলক পযটন’ বলেত তুিম কী বাঝ ? 
 

b) What is Chaitya & Vihara? 
চত  ও িবহার কী ? 
 

c) Give two examples of architecture from the Sultanate Period. 
সুলতািন যুেগর দুিট াপেত র উদাহরণ দাও। 
 

d) Write the names of two historical forts in North India. 
উ র ভারেতর দুিট ঐিতহািসক দুেগর নাম লখ। 
 

e) Write the names of two popular historical places of ancient India. 
াচীন ভারেতর জনি য় দুিট ঐিতহািসক ােনর নাম লখ। 

 
f)   Why is the Taj Mahal famous? 

   তাজমহল িবখ াত কন ? 
 

g)  Mention two important functions of a tour guide. 
  পযটন পথ দশেকর দুিট পূণ কাজ লখ। 
 

h)  Write the names of two famous architectural structures of colonial South-

West Bengal.       
 ঔপিনেবিশক দি ণ-পি ম বে র দুিট উে খেযাগ  াপেত র নাম লখ। 

 
2. Answer any four of the following questions:                  5x4=20 

 

a) Write a short note on Gandhara art. 
গা ার িশ  স েক একিট টীকা লখ। 



b) What do you know about art and architecture of medieval Bengal? 

মধ যুেগর বাংলার িশ  ও াপত  স েক তুিম কী জান ? 

c) What is the significance of visiting historical place? 

ঐিতহািসক ান পযটেনর  কী ? 

d) Discuss the role of museum for the development of education. 

িশ ার িবকােশ যাদুঘেরর ভুিমকা আেলাচনা কর। 

e) What is your opinion about the conservation of local history? 

আ িলক ইিতহাস সংর ণ িবষেয় তামার মতামত কী? 

f) How should a tour guide work to develop historical tourism? 

ঐিতহািসক পযটেনর উ িতর জন  মণ পথ দশেকর কীভােব কাজ করা উিচত? 

 

 3. Answer any one of the following questions:                             10x1=10 

     িনেচর িল থেক য কান একিট ে র উ র দাও। 

 (a)   Write an essay on the salient features of Mughal architecture. 

       মুঘল াপেত র ল ণীয় বিশ িল স েক একিট িনব  লখ। 

 

 (b)   Give a brief description of a historical place visited by you. 

       তামার দখা একটা ঐিতহািসক ােনর বণনা দাও। 

 

 
 
 
 
 



 


