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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2022 

SOCIOLOGY 

PAPER: SOCA-VI 

Time Allotted: 4 Hours Full Marks: 100 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

 GROUP-A  

 িবভাগ-ক 

1. Answer any one question from the following within 1000 words: 
িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর  ১০০০ শেbর মেধ  দাওঃ  

12×1 = 12

(a) Discuss Rabindranath Tagore’s concept of village, cooperative and rural 
development.  

রবীndনাথ ঠাkেরর gাম, সমবায় ও gােমাnয়েনর ধারণা আেলাচনা কেরা। 
(b) Discuss Swami Vivekananda’s concept of society and progress.  

sামী িবেবকানেnর সমাজ ও pগিতর ধারণা আেলাচনা কেরা। 
 

   
2.   Answer any two questions from the following within 400 words each:   

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর pিতিট  ৪০০ শেbর মেধ  দাওঃ 
5×2 = 10

(a) Rabindranath Tagore’s concept of cooperative. 

রবীndনাথ ঠাkেরর সমবােয়র ধারণা। 

(b) Swami Vivekananda’s thoughts on socialism. 

sামী িবেবকানেnর সমাজতnt সmিকত িচnন। 

(c) Swami Vivekananda on social progress. 

সামািজক pগিত pসে  sামী িবেবকানn। 

(d) Mahatma Gandhi’s views on Hind Swaraj and Village Republic. 

‘িহn-sরাজ’ এবং ‘gামীণ pজাতnt’ সmেক মহাtা গাnীর মতামত। 
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 GROUP-B   

িবভাগ-খ 

3. Answer any one question from the following within 1000 words:
িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর  ১০০০ শেbর মেধ  দাওঃ 

12×1 = 12

(a) Discuss B. R. Ambedkar’s views on Hinduism and Buddhism. 
িহn ুধম ও েবৗdধম সmেক িব. আর. আেmদকেরর মতামত েলেখা। 

(b) Discuss N. K. Bose’s concept of tribal absorption. 
উপজািত িবে ষণ সmেক এন. েক. েবােসর ধারণা আেলাচনা কেরা। 

  
4.  Answer any two questions from the following within 400 words each: 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর pিতিট  ৪০০ শেbর মেধ  দাওঃ 
5×2 = 10

(a) N. K. Bose’s concept of Hindu society. 
িহn ু সমাজ সmেক এন. েক. েবােসর ধারণা। 

(b) N. K. Bose’s concept of tribes of India. 
ভারেতর উপজািত সmেক এন. েক. েবােসর ধারণা। 

(c) B. R. Ambedkar’s views on caste-based society of India. 
ভারেতর জাতিভিtক সমাজ সmেক িব. আর. আেmদকােরর মতামত। 

(d) B. R. Ambedkar’s ideas on class and democracy. 
ে ণী ও গণতnt সmেক িব. আর. আেmদকােরর ধারণা। 

  

 GROUP-C   

িবভাগ-গ 

5. Answer any one question from the following within 1000 words: 
িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর  ১০০০ শেbর মেধ  দাওঃ 

12×1 = 12

(a) Discuss the theory of progress following Benoy Kumar Sarkar. 
িবনয় kমার সরকােরর অনুসরেণ pগিত তttিট আেলাচনা কেরা। 

(b) Discuss the characteristics of caste and tribe after G. S. Ghurye. 
িজ. এস. ঘু ের অনুসরেণ জািত এবং উপজািতর বিশ  আেলাচনা কেরা। 

  
6. Write short notes on any two from the following within 400 words each: 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিটর  উপর সংিkp টীকা েলেখা pিতিট  ৪০০ শেbর মেধ ঃ 
5×2 = 10

(a) Benoy Kumar Sarkar’s concept of personality
িবনয় kমার সরকােরর ব িkেtর ধারণা 

(b) Benoy Sarkar’s interpretation of tradition of Indian society
িবনয় সরকােরর ভারতীয় সমােজর ঐিতহ  িবে ষণ 

(c) G. S. Ghurye’s ideas of religion 
ধম সmেক িজ. এস. ঘু েরর ভাবনা 
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(d) G. S. Ghurye’s idea on the dynamics of culture. 
িজ. এস. ঘু েরর সংskিতর গিতশীলতা সmেক ধারণা। 

  

 GROUP-D   

িবভাগ-ঘ 

7. Answer any one of the following questions within 1000 words: 
িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর  ১০০০ শেbর মেধ  দাওঃ 

12×1 = 12

(a) Discuss D. P. Mukherjee’s concept of personality. 
ব িkt সmেক িড. িপ. মুখাজীর ধারণা আেলাচনা কেরা। 

(b) Analyse M. N. Srinivas’ views on social change in India. 
ভারেতর সামািজক পিরবতন সmেক এম. এন. ীিনবােসর মতামত িবে ষণ কেরা। 

  
8. Write short notes on any two of the following within 400 words each: 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  িবষেয় সংিkp  টীকা েলেখা pিতিট  ৪০০ শেbর মেধ ঃ 
5×2 = 10

(a) D. P. Mukherjee’s understanding of Indian tradition 
ভারতীয় সমােজর ঐিতহ  সmেক িড. িপ. মুখাজীর ধারণা 

(b) D. P. Mukherjee’s concept of sociology 
সমাজতnt সmেক িড. িপ. মুখাজীর ধারণা 

(c) Salient features of Sanskritization 
সংskতায়েনর grtপুণ বিশ সমুহ  

(d) Short note after A. R. Desai on contradiction in the Indian process of social 
transformation since independence. 
sাধীনতার সময় েথেক ভারেতর সামািজক rপাnেরর pিতিkয়ার পরsর-িবেরািধতা সmেক এ. আর. 
েদশাই অনুসরেণ সংিkp টীকা েলেখা। 

  

 GROUP-E 

িবভাগ-ঙ 

9. Write very short answers on any six from the following: 
িনmিলিখত েয-েকােনা ছয়িট  িবষেয় অিত সংিkp উtর দাওঃ 

2×6 = 12

(a) What do you mean by rural development? 

gােমাnয়ন বলেত িক েবােঝা ?  

(b) What is meant by equality? 

সাম  বলেত িক েবাঝায় ? 

(c) What is industrialism? 

িশlবাদ িক ? 
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(d) Define Tribe. 

উপজািতর সংjা দাও। 

(e) Define Varna. 
বেণর সংjা দাও। 

(f) What is meant by untouchability? 
অsৃশ তা বলেত িক েবাঝায় ? 

(g) Define acculturation. 

kি িম েণর সংjা দাও। 

(h) What do you mean by middle class? 

মধ িবt ে ণী বলেত িক েবােঝা ? 

(i) What are the main features of dominant caste? 

আিধপত শীল জােতর মূল বিশ gিল িক িক ? 

(j) What is ‘Nai Talim’? 

‘ ন তািলম’ িক ? 

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp 

to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after 
end of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong 
submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple 
copies of the same answer script. 

 
——×—— 

 


