B. A. (Honours) Semester-V Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Sociology
Paper: CC 11
Society in India-II
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) What are the major types of urban places in India?
ভারেত শহরা েলর মুখ ধরন েলা িক?
(b) Mention any two major problems of tribal people in India.
ভারেত উপজািত মানুষেদর দু মুখ সমস া উে খ কর।
(c) What is urban agglomeration?
শ ের সমি িক?
(d) What are the consequences of modernization?
আধুিনিককরেনর ফলাফল েলা িক?
(e) Explain the main characteristics of westernization.
পা াত করেনর মুখ বিশ

েলা ব াখ া কর।

(f) What role does mass media play in modern India?
আধুিনক ভারেত গন-মাধ ম িক ভূ িমকা পালন কের?
(g) Mention the causes behind the failure of land reforms in India?
ভারেত ভূ িম-সং ােরর ব থতার কারণ েলা উে খ কর।
(h) Write about the salient features of agrarian class structure in India.
ভারেত কৃ িষিভি ক

নীকাঠােমার

ধান বিশ

স

েক লেখা।

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।
(a)

Explain the concept of tribe-caste continuum.
'উপজািত-জাত ধারাবািহকতা' ধারণা

(b)

Point out the basic features of rural social life.
ামীণ সামািজক জীবেনর মূল বিশ

(c)

ব াখা কর।

েলা উে খ কর।

Discuss the role of Panchayat in rural development.
ামীন উ য়েন প ােয়েতর ভূ িমকা আেলাচনা কর।

(d)

What are the reasons for the growth of slums in India?
ভারেত বি র বৃি র জন দায়ী কারণ েলা কী কী?

(e)

Discuss the role of technology in social change.
সামািজক পিরবতেন যুি র ভূ িমকা আেলাচনা কর।

___________________

3x10=30

