B.A 3rd Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Sociology

Sociology in India
Paper: CC-5
Time: 3 hours

Full Marks: 60

The figures in the right-hand margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable and
upload answer sheets following University rules
দি ণ া

সংখ া িল ে র পূণমান িনেদশ কের

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব এবং িব িবদ ালেয়র িনয়ম অনুসরণ
কের উ রপ আপেলাড করেত হেব।
1. Answer any six of the following questions. Write each answer within 200 words: 6x5=30
িন িলিখত য কান ছয়

ে র উ র দাও। িত

উ র ২০০ শে র মেধ িলখেত হেব।

(a) How did the colonial interest influence sociology in India?
ঔপিনেবিশক াথ কীভােব ভারেত সমাজত েক ভািবত কেরিছল?
(b) How do sociology and social anthropology complement each other?
সমাজত এবং সামািজক নৃত কীভােব এেক অপেরর পিরপূরক?
(c) What do you understand by indigenization of sociology?
সমাজতে র দশীয়করন বলেত তু িম িক বাঝ?
(d) Why did Swami Vivekananda think that Indian culture is deeply rooted in spiritual
and ethical values?
কন ামী িবেবকান মেন করেতন য ভারতীয় সং ৃ িত আধ াি ক এবং নিতক মূল েবােধর
সােথ জিড়ত?
(e) What, for Rabindranath Tagore, is the importance of universal values?
রবী নাথ ঠা র এর মেত সাবজনীন মূল েবােধর
কী?
(f) Why did Benoy Kumar Sarkar argue that progress is the property of humanity?
িবনয় মার সরকার কন মেন করেতন য অ গিত মানবতার স ি ?
(g) Why did Radhakamal Mukerjee consider harmony as the basic value of life?
রাধাকমল মুখািজ কন সম য় ক জীবেনর মৗিলক মূল েবাধ িহেসেব গণ কেরেছন?

(h) What, according to Radhakamal Mukerjee, is the transdisciplinary approach in social
sciences?
রাধাকমল মুখািজর মেত সমাজ িব ােন া িডিসি নাির দৃি ভি
কী?
2. Answer any three questions. Write each answer within 400 words:
য কান িতন
ে র উ র দাও। িত উ র ৪০০শে র মেধ িলখেত হেব।

3x10=30

(a) How did Mahatma Gandhi understand Indian nationalism? Discuss.
মহা া গা ী কীভােব ভারতীয় জাতীয়তাবাদেক অনুধাবন কেরেছন? আেলাচনা কর।
(b) How did Swami Vivekananda view the caste system in India? Discuss.
ভারেত জাত ব ব া ক ামী িবেবকান িকভােব দেখেছন? আেলাচনা কর।
(c) What did Benoy Kumar Sarkar mean by ‘Indian tradition’? Why did he insist that
Indian sociologists be rooted in this tradition? 4+6
িবনয় মার সরকার ‘ভারতীয় ঐিতহ ’ বলেত কী বুিঝেয়েছন? কন িতিন জার িদেয়িছেলন য
ভারতীয় সমাজতাি কেদর এই ঐিতেহ র সে সংপৃ হেত হেব?
(d) Discuss Radhakamal Mukerjee’s notion of human civilization.
রাধাকমল মুখািজর মানব সভ তার ধারণা আেলাচনা কর।
(e) How is Benoy Kumar Sarkar’s idea of personality different from that of Radhakamal
Mukerjee?
কীভােব িবনয় মার সরকােরর ব ি ে র ধারণা রাধাকমল মুখািজর থেক পৃথক?

____________________

