Activity Code: 1903228021
B.A 6 Semester (Programme) Examination, October 2020
SUBJECT: SOCIOLOGY
th

Course Code: AP SOC 603/ GE-2
Course Title: Society in India II

Course Id 61114
Time: 1 hour

Full marks: 20

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable.
UNIT-I

A) Answer any two of the following questions:
িন িলিখত যেকােনা দু ট

I.

ে র উ র দাও।

Make sociological difference between caste, Varna and sub caste.
জাত,বণ এবং উপজাত এর মেধ সমাজতা

II.

2x5=10

ক পাথক িন পণ কেরা।

Write a short note on Sanskritization in India.
ভারেত সং ৃ তায়ন

III.

য়ার উপর এক ট সংি

Point out the main features of dominant caste
আিধপত শীল জাত এর মূল বিশ

IV.

িল িচি ত কেরা।

What are the major functions of family
পিরবােরর মূল

V.

ট কা লখ।

য়া

িল িক িক ?

Point out the major difference between rural and urban society in India
ভারতবেষ

ামীণ এবং শহের সমােজর মেধ মূল পাথক

িল িচি ত কেরা।

UNIT-II
B) Answer any one of the following questions:িন িলিখত যেকােনা এক ট

I.

1x10=10

ে র উ র দাও।

Critically discuss the concept of unity in diversity for India.
ভারেত বিচে র মেধ ঐক ধারণা ট ক সমােলাচনা মূলক ভােব বণনা কেরা।

II.

Do you think that caste system has changed its nature in rural India? Discuss with
suitable examples.
তিম িক মেন কেরা য

ামীণ ভারেত জাত ব ব ার

উদাহরণ সহ বণনা কেরা।
___________

কৃিতর পিরবতন ঘেটেছ? উপযু
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UNIT-I

A) Answer any two of the following questions:িন িলিখত যেকােনা দু ট

I.

5x2=10

ে র উ র দাও।

Discuss briefly various strategies adopted by government for alleviating
poverty.
দাির

দূরীকরেণর লে

সরকার য পদে প িল

হণ কেরেছ তা সংে

েপ

আেলাচনা কেরা।
II.

Is unemployment a social issue? Give your opinion
বকার

III.

িক এক ট সামা জক সমস া? তামার মতামত দাও।

Point out your recommendations for restricting women abuse in India?
ভারেত মিহলােদর উপর অত াচার কমােনার উপায় স

েক তামার সুপািরশ

উে খ কেরা।
IV.

Write a short note on population explosion in India.
ভারেতর জনিবে

V.

ারণ এর উপর এক ট ট কা লখ।

Write down the social effects of AIDS
AIDS এর সামা জক

ভাব

িল লখ।
UNIT-II

B) Answer any one of the following questions:িন িলিখত যেকােনা এক ট

I.

ে র উ র দাও।

Critically discuss the causes and consequences of poverty in India
ভারেত দািরে

II.

10x1=10

র কারণ ও ফলাফল

িল সমােলাচনামূলক ভােব বণনা কর ।

Critically discuss the causes and effects of alcoholism in India
ভারেত মদ পােনর কারণ এবং ফলাফল

িল সমােলাচনামূলক ভােব আেলাচনা

কেরা।
__________

িল

