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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 6th Semester Examination, 2022 

SOCADSE04T-SOCIOLOGY (DSE3/4) 

SOCIOLOGY OF WORK 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. প্রান্তিক সীমার মধ্যস্থ সংখ্যান্তি পূর্ণমান ন্তনর্দণশ কর্র।  

Candidates should answer in their own words পরীক্ষার্ণীরা ন্তনর্ের ভাষায় যর্া সম্ভব শব্দসীমার মর্ধ্য 

and adhere to the word limit as practicable. উত্তর কন্তরর্ব। 

 GROUP-A / বিভাগ-ক  

 Answer any two questions from the following (within 700 words each) 

বিম্নববিত যয-যকানিা দুটি  প্রনের উত্তর দাও (প্রবতবি ৭০০ লনের মনযে) 

10×2 = 20 

1.   Discuss the features of post-industrial society. 

শিল্পোত্তর সমোল্ের বৈশিষ্ট্যগুশি আল্িোচনো কল্রো। 

 

   

2. Elucidate the concept of Durkheim’s work. 

ডুল্খেইল্মর কল্মের ধোরণোশি ৈযোখযো কল্রো। 

 

   

3. Explain the nature of work in the informal sector. 

অসংঘশিত ক্ষেল্ে কল্মের প্রকৃশত শৈল্েষণ কল্রো। 

 

   

4. Mention the measures of elimination of the forced labour. 

ৈোধযতোমূিক শ্রম দূরীকরল্ণর উোয়গুশি উল্েখ কল্রো। 

 

   

 GROUP-B / বিভাগ-ি  

 Answer any four questions from the following (within 300 words each) 

বিম্নববিত যয-যকানিা চারটি  প্রনের উত্তর দাও (প্রবতবি ৩০০ লনের মনযে) 

5×4 = 20 

5. Discuss briefly Marx’s concept of work. 

মোল্সের কল্মের ধোরণো শৈষয়শি সংল্েল্ আল্িোচনো কল্রো।  

 

   

6. Explain briefly the features of information society. 

তথযশিশত্তক সমোল্ের বৈশিষ্ট্যগুশি সংল্েল্ শৈল্েষণ কল্রো। 

 

   

7. Write a brief note on the hazards of Bhopal Gas disaster. 

ক্ষিোোি গযোস শৈর্েল্য়র শৈদগুশির উর সংল্েল্ একশি িীকো ক্ষিল্খো। 
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8.   Explain briefly the features of industrialism. 

শিপৈোল্দর বৈশিষ্ট্যগুশি সংল্েল্ শৈল্েষণ কল্রো। 

 

   

9. Discuss briefly the consequences of unpaid work.  

ক্ষৈতনহীন কল্মের প্রিোৈ সংল্েল্ আল্িোচনো কল্রো। 

 

   

10. Trace the economic consequences of work in informal sector. 

অসংঘশিত ক্ষেল্ে কল্মের অথেননশতক প্রিোৈ শনণেয় কল্রো। 

 

   

 GROUP-C / বিভাগ-গ  

 Answer any five questions from the following (within 100 words each) 

বিম্নববিত যয-যকানিা পাাঁচটি  প্রনের উত্তর দাও (প্রবতবি ১০০ লনের মনযে) 

2×5 = 10 

11. Define unpaid work. 

ক্ষৈতনহীন কল্মের সংজ্ঞো দোও। 

 

   

12. Define industrial society. 

শিপ সমোল্ের সংজ্ঞো দোও। 

 

   

13. What do you mean by alienated labour? 

শৈশিন্ন শ্রম ৈিল্ত শক ক্ষৈোঝোয় ? 

 

   

14. Mention two areas of forced labour. 

ৈোধযতোমূিক শ্রল্মর দুশি ক্ষেে উল্েখ কল্রো। 

 

   

15.   What do you mean by information society? 

তথযশিশত্তক সমোে ৈিল্ত শক ক্ষৈোঝোয় ? 

 

   

16. Mention any two risks of work in informal sector. 

অসংঘশিত ক্ষেল্ে কল্মের দুশি ঝুঁশক উল্েখ কল্রো। 
 

   

17. What do you mean by organization? 

সংগঠন ৈিল্ত শক ক্ষৈোল্ঝো ? 

 

   

18. Mention any two industrial disasters. 

ক্ষর্-ক্ষকোল্নো দুশি শিপ শৈর্েয় উল্েখ কল্রো। 

 

   

 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. 

 

 
––––×––— 

 

 


