
 

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

Paper: CC8 (Hons.)  
 

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  পূণমান িনেদশক। 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. State two major features of land ownership pattern in Pre-British India. 

  াক-ি টশ ভারেত জিমর মািলকানার  ধরেনর দু ট ধান বিশ  লখ। 

b. What do you mean by 'Pluralism’? 

  'বহ বাদ' বলেত তিম কী বাঝ? 

c.    Is there any difference between joint family and extended family? State. 

   যৗথ পিরবার এবং বিধত পিরবােরর মেধ  কান পাথক  আেছ িক? লেখা। 

d.    What is commercialization of agriculture? 

   কৃিষর বািণ জ কীকরণ িক? 

e.   Write any two features of self-sufficient village economy in Pre -British India. 

  াক-ি টশ ভারেত য়ংস ূণ াম অথনীিতর য কােনা দু ট বিশ  লখ। 

f.   Distinguish between Varna and Jati. 

  বণ ও জািতর মেধ  পাথক  কেরা । 

g. What is multiculturalism?  

           বহসং ৃ িতবাদ িক? 



h. What is casteism? 

জািতবাদ িক ? 

i. What is Colateral joint family? 

        সমা রাল যৗথ পিরবার িক? 

j. Write two advantages of joint family. 

যৗথ পিরবার এর দু ট সুিবধা লখ। 

k. What is fictional Ties? 

কা িনক ব ন কােক বেল? 

l. What is monogamy? 

একগামীিববাহ িক? 

    m.   What is Sanskritization? 

         সং ৃ তায়ন িক? 

    n.  What is ‘family of orientation’? 

       'পালিয়তৃ পিরবার' িক? 

    o.  What are Jajmani relations? 

        যজমািন স ক  কী  ? 

 

2. Answer any four of the following questions. Write each answer within 
200   words.          4×5=20 

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

   
a. What are the sources of Indian unity? 

ভারতীয় ঐেক র উৎস িল িক িক? 

b. Discuss the arguments against the notion of 'self-sufficient village economy' of pre -British 

India. 

াক-ি টশ ভারতবেষর ' য়ংস ূণ ামীণ অথনীিতর' িবপে  য যু  েলা দওয়া হয়  

তা আেলাচনা  কেরা। 

 



c. What are the differences between caste and class? 

জািত ও ণীর মেধ  পাথক  কেরা ।  

d. Why is family universal? 

           পিরবার কন সবজনীন? 

e. Write a short note on 'the notion of dominant caste' in India. 

ভারেত ‘ ভাবশালী জািত গা র ধারণা’িবষেয় এক ট সংি  টকা  লখ। 

f. Distinguish between Little tradition and Great tradition. 

বহৃৎ ঐিতহ  এবং ু  ঐিতেহ র মেধ  পাথক  কেরা। 

3. Answers any two of the following questions. Write each answer within      
400 words.                                                 2×10=20 

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

 
a. Discuss the issue of unity in diversity in Indian society. 

ভারতীয় সমােজ বিচে র মেধ  ঐেক র িবষয় ট আেলাচনা কেরা। 

b. How does Sanskritization lead to caste mobility? Discuss. 

সং ৃ তায়ন িকভােব জািত সচলতা সৃ  কের? আেলাচনা কেরা। 

     c.  Examine the recent changes in the structure of Indian family. 

         ভারতীয় পিরবাের সা িতক পিরবতন িল স ে  পযােলাচনা কেরা। 

d. Analyze the role and significance of Jajmani system in the caste based social structure of 

India. 

ভারেতর জাত িভি ক সামা জক কাঠােমায় যজমানী  ব ব ার ভূিমকা ও  িবে ষণ 

কেরা। 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


