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

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

a) What do you understand by Sanskritization? 
সং ৃ তায়ন বলেত কী বাঝ? 

b) Discuss three problems of Indian Tribes. 
 ভারতীয় উপজািতেদর িতন ট সমস া আেলাচনা কেরা । 

c) Write four features of modernization. 
আধুিনকীকরেণর চার ট বিশ  লেখা। 

d) What do you mean by Panchayati Raj? 

প ােয়িতরাজ বলেত কী বােঝা? 
e) What is Westernization? 

পা াত করণ িক? 
f) What are the advantages of urban life in India? 

ভারেতর নগরজীবেনর সুিবধা িল িক িক? 
g) Write a short note on Land Reform. 

ভূিম সং ােরর উপর এক ট সংি  ট কা লখ। 
h) What is globalization?  

িব ায়ন িক? 



 

2. Answer any three of the following questions (Word limit: 400 words)          
10X3=30 

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

a) Discuss the function of Panchayat Raj in India. 

           ভারেত প ােয়িতরাজ এর কাযাবলী আেলাচনা কেরা | 

b) Discuss the impact of westernization on Indian society. 

ভারতীয় সমােজ প মায়েনর ভাব স েক আেলাচনা কেরা। 
c) Discuss the differences between westernization and modernization. 

পা াত করণ ও আধুিনকীকরেণর মেধ  পাথক  িল আেলাচনা কেরা। 
d) Discuss the social structures of the agricultural system of Indian rural 

society.  
ভারতীয় ামীণ সমােজর  কৃিষ ব ব ার সামা জক কাঠােমা িল 
আেলাচনা কেরা। 

e) Discuss the problems of the tribes in Indian society. 
ভারতীয় সমােজ উপজািতেদর সমস া িল আেলাচনা  কেরা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


