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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours Part-II Examination, 2020

SOCIOLOGY
PAPER: SOCA-III
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ
উtর কিরেব।

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates should answer in their own words
and adhere to the word limit as practicable.

GROUP-A

িবভাগ-ক
1.

Answer any one question from the following: (within 1000 words)

12×1 = 12

িনmিলিখত য- কােনা একিট pে র উtর দাওঃ (১০০০ শেbর মেধ )
(a) Examine the changing nature of caste system in modern India.

আধুিনক ভারেত জাত ব বsার পিরবতনশীল pkিত পযােলাচনা কেরা।
(b) Briefly discuss the nature of secularism in India.

ভারতবেষ ধমিনরেপkতার pkিত সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
Answer any two questions from the following: (within 400 words each)

2.

5×2 = 10

িনmিলিখত য- কােনা dিট pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৪০০ শেbর মেধ )
(a) Write a note on rural urban linkages.

gাম ও শহেরর সংেযাগgিলর উপর একিট টীকা লেখা।
(b) Discuss the functions of family.

পিরবােরর কাযাবলী আেলাচনা কেরা।
(c) Write a note on social mobility and politics.

সামািজক সচলতা এবং রাজনীিতর উপর একিট টীকা লেখা।
(d) What do you mean by Universalization of elementary education?

pাথিমক িশkার িব জনীনতা বলেত কী বাঝায় ?

GROUP-B

িবভাগ-খ
Answer any one question from the following: (within 1000 words)

3.

12×1 = 12

িনmিলিখত য- কােনা একিট pে র উtর দাওঃ (১০০০ শেbর মেধ )
(a) Discuss the status of woman in India.

ভারতবেষ মিহলােদর সামািজক অবsান সmেক আেলাচনা কেরা।
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(b) Evaluate population policy and programmes in India.

ভারেতর জনসংখ া নীিত ও কমসূিচর মূল ায়ন কেরা।
4.

Answer any two questions from the following: (within 400 words each)

5×2 = 10

িনmিলিখত য- কােনা dিট pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৪০০ শেbর মেধ )
(a) Briefly discuss any two problems of tribal community.

আিদবাসী সmpদােয়র য- কােনা dিট সমস া সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
(b) Write a note on the nature of social movement in India.

ভারতবেষ সামািজক আেnালেনর pkিত সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
(c) Write a note on child rights in India.

ভারতবেষ িশ অিধকার িবষেয় একিট িটকা লেখা।
(d) Discuss briefly the role of mass media in Indian society.

ভারতবেষ গণমাধ েমর িমকা সংেkেপ আেলাচনা কেরা।

GROUP-C

িবভাগ-গ
5.

Answer any three questions from the following: (within 100 words each)

িনmিলিখত য- কােনা িতনিট pে র উtর দাওঃ (pিতিট ১০০ শেbর মেধ )
(a) What is meant by the bases of unity in India?

ভারতবেষ ঐেক র িভিt বলেত িক বাঝায় ?
(b) What do you mean by secularism?

ধমিনরেপkতা বলেত িক বােঝা ?
(c) Define tribe.

আিদবাসীর সংjা দাও।
(d) What do you mean by fertility?

pজনন বলেত িক বােঝা ?
(e) Define population.

জনসংখ ার সংjা দাও।
(f) What do you mean by social change?

সামািজক পিরবতন বলেত িক বােঝা ?
N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp
to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after
end of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong
submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple
copies of the same answer script.

——×——

2124

2

2×3 = 6

