
B.A 5TH Semester  General Examination, 2021(CBCS) 

Subject : Sociology 
Paper: DSE-1 A 

(Society in India- I) 
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 ৷ 
পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব এবং িব িবদ ালেয়র িনয়ম অনুসরণ কের  
                                                 উ রপ  আপেলাড করেত হেব ৷ 
 

1. Answer any six of the following questions. Write each answer within 200 words.   
                 6x5=30 

              িন িলিখত যেকােনা ছয় ট ে র উ র লখ ৷  িত ট উ র ২০০ শে র মেধ  িলখেত হেব ৷ 

a) What is self -sufficient village economy? 

      য়ং- স ূ  াম অথনীিত কী? 
b) What are the characteristics of caste? 

জািতর বিশ িল কী কী? 

c) Write down the characteristics of rural society. 

ামীণ সমােজর বিশ িল লেখা। 

d) Discuss the recent changes in joint family. 

যৗথ পিরবােরর সা িতক পিরবতন িল িনেয় আেলাচনা ক ন। 

e) What do you mean by unity in diversity? 

বিচে র মেধ  ঐক  বলেত কী বাঝ? 

f) Write down the disadvantages of nuclear family. 

একক পিরবােরর অসুিবধা েলা িলখ। 

g) Mention the significance of pluralism.  

ব বােদর তাৎপয উে খ কর। 

h) Write down the differences between caste and class.  

জািত  ও ণীর মেধ  পাথক  িলখ। 

 

 

 



2. Answer any three of the following questions Write each answer within 400 words.                                                                                          

3x10=30 

িন িলিখত য কান িতন  ে র উ র লখ । িত  উ র ৪০০ শে র মেধ  িলখেত হেব । 

a) Explain social and cultural diversities in India. 

         ভারেত সামা জক ও সাং ৃ িতক বিচ  ব াখ া কর। 
 

b) Discuss the changing nature of joint family in India.                                                                                                   

          ভারেত যৗথ পিরবােরর পিরবতনশীল কৃিত আেলাচনা কর। 
 

c) Discuss various forms of marriage.                                                                                                    

          িববােহর িবিভ  কার আেলাচনা কর। 
 

d) Discuss the changes which have occurred in caste system in modern India. 

     আধুিনক ভারেত জািত থায় য পিরবতন িল ঘেটেছ তা আেলাচনা কর। 

e) Give an account of the emergence of new social classes under British rule in 

India. 

ভারেত ি টশ শাসেনর অধীেন নতন সামা জক ণীর উ েবর এক ট িববরণ 

দাও। 
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