
B.A 4th Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS) 
Subject: Sociology 

Sociology in India II 

Paper: CC-10 

 
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 practical 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 ten of the following questions.                                                  10 x2=20 

িন িলিখত য কান দশ ট ে র উ র লখ। 

a. What, for D.P Mukerji, is tradition? 

    িড.িপ মুখা জর মেত ঐিতহ  িক? 

b. Why is D.P Mukerji called 'Arm-Chair Sociologist'?  

   িড.িপ  মুখা জেক কন 'আম- চয়ার  সািসওল জ ' বলা হয়? 

c. Name a book written by Ghurye. 

        ঘুেরর  রিচত এক ট ে র নাম লখ। 

d. What is Sanskritization? 

     সং ৃ তায়ন কােক বেল? 

e.  Name a book written by Srinivas. 

         ীিনবাস রিচত এক ট ে র নাম লখ। 

f.  Why did D. P Mukerji stress on the study of Indian languages. 

     কন িড. িপ মুখা জ ভারতীয় ভাষা অধ য়েনর উপর জার িদেয়িছেলন? 

g.  What, according to D. P Mukerji, is the key unit of analysis for Indian Sociologists? 

     িড.িপ মুখা জর মেত ভারতীয় সমাজতা কেদর মুখ  আেলাচনার িবষয়ব  িক? 

 



h.     What is ‘Dominant caste’? 

        ‘Dominant caste’ কী? 

i.     Who wrote the book ‘Modernization of Indian Tradition’? 

  ‘Modernization of Indian Tradition’ বই ট ক িলেখেছন? 

j.    What is ‘Book view’ in studying Indian society?  

     ভারতীয় সমাজ গেবষনার ে  ‘Book view’ কােক বেল? 

k.    What, according to D. P Mukerji, is the task of Sociology as a discipline?  

          এক ট িবষয় িহেসেব সমাজতে র কাজ িক বেল িড.িপ  মুখা জ মেন করেতন? 

l.   On what sources Ghurye relied to write about Indian society? 

ভারতীয় সমাজ িনেয় িলখেত িগেয় ঘুের কান ধরেনর উৎস-সমূেহর উপর িনভর 
কেরিছেলন? 

m.   What, according to Srinivas, are the limitations of Varna frame? 

ীিনবােসর মেত, বণ েমর সীমাব তা কী? 

n. What, for Ghurye, are the reasons for changes in caste system in British India? 

ি টশ ভারেত জাত  ব ব া পিরবতেনর জন  কান কান কারণ দায়ী বেল মেন কেরন? 

o. According to Ghurye, who are the ‘Backward Hindus’?  

ঘুেরর  মেত ‘প াত্পদ িহ ’ু কারা? 

2. Answer any four of the following questions. Write each answer within 200 words. 

িন িলিখত য কান চার ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র ২০০ শে র মেধ  িলখেত 
হেব।                                                                                                                                         4x5=20 

a. How did D. P Mukerji define the personality of a man?  

িডিপ মুখা জ কীভােব একজন মানুেষর ব েক সং ািয়ত কেরিছেলন? 

b. Why was D. P Mukerji called a ' Marxologist'?  

িডিপ মুখা জ ক 'মাকেসাল জ ' বলা হয় কন ? 

c. What, according to Ghurye, is the nature of Indian culture? 

ঘুেরর মেত,ভারতীয় সং ৃ িতর প কমন? 

d. Examine, after Ghurye, the feature of Caste system in India. 

ঘুের ক অনুসরণ কের ভারেত জাত ব ব ার বিশ  সমূহ পরী া কেরা। 



e. What are the features of Sanskritization? 

সং ৃ তায়েনর বিশ িল কী কী?   

f. How did Srinivas distinguish between Caste & Varna? 

 ীিনবাস কীভােব জাত এবং বেণর মেধ  পাথক  কেরেছন ? 

3. Answers any two of the following questions. Write each answer within                                   
400 words.                                                                                                                             2x10=20  

িন িলিখত য কান দু ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র ৪০০ শে র মেধ  িলখেত 
হেব। 

     a. What is the role of the middle class in Indian society according to D.P Mukerji? 

         িড. িপ মুখা জর মেত ভারতীয় সমােজ মধ িবে র ভূিমকা কী? 

b. Discuss D.P Mukerji's methodology for the study of Indian society. 

ভারতীয় সমাজ অধ য়েনর জন  িডিপ মুখা জর প িতিবদ া আেলাচনা কেরা । 

c. Write a note on the nature of Indian villages following Srinivas. 

ীিনবাসেক অনুসরণ কের ভারতীয় ােমর বিশ র উপর এক ট রচনা লখ। 

d. Discuss G.S Ghurye's contribution to the study of Indian society. 

ভারতীয় সমাজ অধ য়েন  জ. এস. ঘুেরর  অবদান আেলাচনা কেরা। 
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