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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-II Examination, 2022  

SOCIOLOGY 

PAPER: SOCG-III 

Time Allotted: 3 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 দাওঃ ( ১০০০ শেbর মেধ ) 

15×1 = 15

(a) Define city. Examine how villages and towns are economically interdependent on 
each other. 
নগেরর সংjা িনেদশ কেরা। gাম এবং শহরgিলর পারsিরক িনভরশীলতা ব াখ া কেরা। 

(b) Analyse the consequences of population explosion in India.
ভারতবেষ জনসংখ া িবেsারেণর pভাবgিল িবে ষণ কেরা। 

  
2. Answer any one question from the following within 400 words:

িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর দাও ৪০০ শেbর মেধ ঃ 
5×1 = 5

(a) Write a note on the composition of village population.
gামীণ জনসংখ া িবন ােসর উপর একিট টীকা লেখা। 

(b) Discuss the causes of population problem in India.
ভারতবেষ জনসংখ া সমস ার কারণgিল আেলাচনা কেরা। 

  

 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 

15×1 = 15

(a) Write a note on historically embedded diversities in India.
ভারেত ঐিতহািসকভােব িনিহত বিচেt র উপর একিট টীকা লেখা। 

(b) Discuss about domestic violence in contemporary Indian Society.
সমসামিয়ক ভারতীয় সমােজ গাহs  িহংসা সmেক আেলাচনা কেরা। 

  



B.A./Part-II/Gen./SOCG-III/2022 

2127 2

4. Write short note on any one from the following within 400 words: 
িনmিলিখত য- কােনা একিটর  উপর সংিkp টীকা ৪০০ শেbর মেধ  লেখাঃ 

5×1 = 5

(a) Tribal problem in contemporary India
বতমান ভারেত উপজািত সমস া 

(b) Problem of Nation-building in India.
ভারতবেষ রা গঠেনর সমস া। 

  
 

 
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 

15×1 = 15

(a) Differentiate between ‘jati’ and ‘varna’. Discuss the features of caste system. 
‘জািত’ এবং ‘বেণর’ মধ কার পাথক gিল িনেদশ কেরা। জািত ব বsার বিশ gিল আেলাচনা কেরা। 

(b) What do you mean by marriage? Write a note on the different forms of marriage 
in Indian society. 
িববাহ বলেত িক বােঝা ? ভারতীয় সমােজ িবিভn pকার িববােহর উপর একিট টীকা লেখা। 

  
6. Answer any one question from the following within 400 words:

িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর ৪০০ শেbর মেধ  দাওঃ 
5×1 = 5

(a) What are the roles of religion in Indian society?
ভারতীয় সমােজ ধেমর িমকা িক িক ? 

(b) Write a note on kinship. 
আtীয়তাবnন সmেক টীকা লেখা। 

  
 GROUP-D

িবভাগ-ঘ 
7. Answer any one question from the following within 1000 words:

িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর ১০০০ শেbর মেধ  দাওঃ 
15×1 = 15

(a) Discuss the role of panchayat system in rural development of West Bengal. 
পি মবে র gামীণ উnয়েন প ােয়ত ব বsার িমকা আেলাচনা কেরা। 

(b) What is regionalism? How does culture and language influence the development 
of regionalism? 
আ িলকতা িক ? সংskিত  এবং ভাষা িকভােব আ িলকতােক pভািবত কের ? 

  
8. Answer any one question from the following within 400 words:

িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর ৪০০ শেbর মেধ  দাওঃ 
5×1 = 5

(a) What do you mean by civil society?
নাগিরক সমাজ বা সুশীল সমাজ বলেত িক বােঝা ? 

(b) Write a note on the change and transformation in Indian society.
ভারতীয় সমােজ পিরবতন এবং rপাnেরর ওপর একিট টীকা লেখা। 
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 GROUP-E 

িবভাগ-ঙ 
9. Write in brief any ten of the following: (within 50 words each)

িনmিলিখত য- কােনা দশিটর  সংিkp উtর লেখাঃ (pিতিট ৫০ শেbর মেধ ) 
2×10 = 20

(a) Write two elements of Indian culture.
ভারতীয় সংskিতর dিট উপাদান লেখা। 

(b) What is institution?
pিত ান িক ? 

(c) Define joint family. 
যৗথ পিরবােরর সংjা দাও। 

(d) What is meant by Sanskritization?
সংskতায়ন বলেত িক বােঝা ? 

(e) Define kinship. 
আtীয়তার সংjা িনেদশ কেরা। 

(f) Define village. 
gােমর সংjা দাও। 

(g) What is sex-ratio?
িল  অনুপাত িক ? 

(h) Mention two means of population control.
জনসংখ া িনয়ntেণর dিট উপায় উেlখ কেরা। 

(i) What is meant by women trafficking?
নারী পাচার বলেত িক বাঝায় ? 

(j) Mention two types of family on the basis of marriage.
িববােহর িভিtেত  dই ধরেনর পিরবার সmেক উেlখ কেরা। 

(k) Mention two bases of unity in India.
ভারতবেষ য কােনা dিট ঐেক র িভিt উেlখ কেরা। 

(l) What do you mean by national identity?
জাতীয় পিরচয় বলেত tিম িক বােঝা ? 

(m) Define tribe. 
উপজািতর সংjা িনেদশ কেরা। 

(n) Who are the minorities? 
সংখ ালঘ ুকারা ? 

  
 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.  

 
——×—— 

 


