
 

B.A. Semester VI (General) Examination 2021 (CBCS) 

Subject: Sociology 

Paper: DSE 1B  

Society in India II 
 

Time: 3 Hours                                                                                                Full Marks: 60                                                                   
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as 

practicable. 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণ মান িনেদশ কের। পরী াথ েদর যথা 

স ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব।  

 

1. Answer any six of the following questions within 200 words:        6X5=30  

িন িলিখত য কােনা ছয় ট ে র উ র দাও ২০০ শে র মেধ । 
  

i)    Discuss two problems of urban social life. 
                        নগর-সমাজ জীবেনর দু ট সমস া আেলাচনা কেরা।  

ii)  What do you understand by westernization? 

                       পা াত করণ বলেত িক বাঝ ।  

iii) Write the features of sanskritization. 

                     সং ৃ তায়েনর বিশ েলা লেখা ।  

iv) Discuss two problems of Indian Tribes. 

                     ভারতীয় আিদবাসীেদর দু ট সমস া আেলাচনা কেরা ।  

v) What is Panchayat Samiti? 

                     প ােয়ত সিমিত িক ?  

vi) Write a short note on green revolution. 



                     সবুজ িব েবর উপর এক ট ট কা লেখা ।  

vii) Write about two major impacts of Globalization on Indian peasantry?  

                     ভারতীয় কৃষক স দােয়র ওপর িব ায়েনর দু ট মুখ  ভাব লেখা । 

viii) What is Land Reform? 

                     ভূিম সং ার কী ?  

2. Answer any three of the following questions within 400 words:                              3x10=30 

            িন িলিখত য কান িতন ট ে র উ র দাও ৪০০ শে র মেধ ।  

 
i) Discuss Social and Economic features of Tribal society.    

                     উপজাতীয় সমােজর সামা জক ও অথৈনিতক বিশ িল আেলাচনা কেরা । 

  
ii) Discuss the function of Panchayat Raj in India.                                                                     

ভারেত প ােয়ত ব ব ার কাযাবলী আেলাচনা  কেরা।    

                                                                                                                                                                                              
iii)  Discuss the impacts of Globalization on Indian society?         

                      ভারতীয় সমােজ িব ায়েনর ভাব আেলাচনা কেরা ।  
iv) Discuss the impacts of land reform on the rural society.   

                     ামীণ সমােজর ওপর ভূিমসং ােরর ভাব েলা আেলাচনা কেরা ।  

 
v) Explain the features of urban social life.  

নগর-সমাজ জীবেনর বিশ েলা ব াখ া কেরা ।  
     
 
 
 
 
 
 
 


