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

SOCIOLOGY
PAPER-SOCA-VI
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
�াি�ক সীমার মধয্� সংখয্ািটপূণর্মান িেন দর্শ ক
পরী�াথর্ীরা িনেজর ভাষায় যথা স�ব শ�সীমার মেধ
উ�র কিরেব।

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

Answer either from GROUP-A OR from GROUP-B
GROUP-A

িবভাগ-ক
1.

Answer any one question from the following within 1000 words:

12×1 = 12

িন�িলিখত েয-েকােনা একিট �ে�র উ�র ১০০০ শে�র মেধয দাওঃ
(a) Discuss Rabindranath Tagore’s ideas on education.

িশ�া স�েকর রবী�নাথ ঠাকুের ধারণা আেলাচনা কেরা।
(b) Analyse Mahatma Gandhi’s criticism of Western industrialization.

পা�াতয িশ�ায়ন স�েকর মহা�া গা�ীর সমােলাচনার পযর্ােলাচন কেরা।
2.

Write short notes on any two from the following within 400 words:

5×2 = 10

িন�িলিখত েয-েকােনা দুি িবষেয়র উপর ৪০০ শে�র মেধয সংি�� টীকা েলেখাঃ
(a) Rabindranath Tagore’s concept of cooperative

রবী�নাথ ঠাকুের সমবােয়র ধারণা
(b) Swami Vivekananda’s concept of revolution

�ামী িবেবকানে�র িব�েবর ধারণা
(c) Swami Vivekananda’s concept of progress

�ামী িবেবকানে�র �গিতর ধারণা
(d) Mahatma Gandhi’s ideas on village reconstruction.

�াম পুনগর্ঠ স�েকর মহা�া গা�ীর মতামত।
OR
GROUP-B

িবভাগ-খ
3.

Answer any one question from the following within 1000 words:

12×1 = 12

িন�িলিখত েয-েকােনা একিট �ে�র উ�র ১০০০ শে�র মেধয দাওঃ
(a) Discuss B. R. Ambedkar’s views on caste based society in India.

ভারেতর জাতিভি�ক সমাজ স�েকর িব. আর. আে�দকেরর মতামত আেলাচনা কেরা।
(b) Discuss N. K. Bose’s concept of structure of Hindu society.

িহ�ু সমােজর গড়ন িনেয় এন. েক. েবােসর ধারণা আেলাচনা কেরা।
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4.

Write short notes on any two from the following within 400 words:

5×2 = 10

িন�িলিখত েয-েকােনা দুি িবষেয়র উপর ৪০০ শে�র মেধয সংি�� টীকা েলেখাঃ
(a) B. R. Ambedkar’s views on Hinduism

িহ�ুধমর িনেয় িব. আর. আে�দকেরর মতামত
(b) B. R. Ambedkar’s anti-untouchability agenda

িব. আর. আে�দকেরর অ�ৃশয্ত িবেরাধী আেলাচনা
(c) B. R. Ambedkar’s views on Buddhism

েবৗ� ধমর িনেয় িব. আর. আে�দকেরর মতামত
(d) N. K. Bose’s approach to the study of society.

সমাজ অধয্য় স�েকর এন. েক. েবােসর দৃি�ভি�।
Answer either from GROUP-C OR from GROUP-D
GROUP-C

িবভাগ-গ
5.

Answer any one question from the following within 1000 words:

12×1 = 12

িন�িলিখত েয-েকােনা একিট �ে�র উ�র ১০০০ শে�র মেধয দাওঃ
(a) Discuss Benoy Kumar Sarkar’s concept of personality.

িবনয় কুমা সরকােরর বয্ি�ে� ধারণা আেলাচনা কেরা।
(b) Discuss the dynamics of society and culture in India after G. S. Ghurye.

িজ. এস. ঘুয্ের অনুসরেণ ভারতীয় সমাজ ও সং�িতর গিতশীলতা আেলাচনা কেরা।
6.

Write short notes on any two from the following within 400 words each:

5×2 = 10

িন�িলিখত েয-েকােনা দুি িবষেয়র উপর ৪০০ শে�র মেধয সংি�� টীকা েলেখাঃ
(a) Benoy Kumar Sarkar’s ideas of positivism

দৃ�বাদ স�েকর িবনয় কুমা সরকােরর ভাবনা
(b) Benoy Kumar Sarkar’s concept of progress

িবনয় কুমা সরকােরর �গিতর ধারণা
(c) Features of caste following G. S. Ghurye

িজ. এস. ঘুয্ের অনুসরেণ জােতর ৈবিশ�য
(d) G. S. Ghurye’s approach to sociology.

সমাজতে�র প�া স�েকর িজ. এস. ঘুয্ের ধারণা।
OR
GROUP-D

িবভাগ-ঘ
7.

Answer any one question from the following within 1000 words:

িন�িলিখত েয-েকােনা একিট �ে�র উ�র ১০০০ শে�র মেধয দাওঃ
(a) Analyse D. P. Mukherjee’s concept of personality.

িড. িপ. মুখাজর্ী বয্ি�ে� ধারণা িবে�ষণ কেরা।
(b) Write a note on the dominant caste following M. N. Srinivas.

এম. এন. �ীিনবােসর অনুসরেণ আিধপতয্শী জাত িনেয় একিট টীকা েলেখা।
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8.

Write short notes on any two of the following within 400 words:

5×2 = 10

িন�িলিখত েয-েকােনা দুি িবষেয়র উপর ৪০০ শে�র মেধয সংি�� টীকা েলেখাঃ
(a) D. P. Mukherjee’s views on middle class in India

ভারেতর মধয্িব ে�ণী স�েকর িড. িপ. মুখাজর্ী মতামত
(b) D. P. Mukherjee’s concept of social change

িড. িপ. মুখাজর্ী সমাজ পিরবতর্েন ধারণা
(c) Concept of Westernisation after M. N. Srinivas

এম. এন. �ীিনবােসর অনুসরেণ পা�াতয্য়েন ধারণা
(d) Transformation of Indian society following A. R. Desai.

এ. আর. েদশাইেয়র অনুসরেণ ভারতীয় সমােজর রূপা�ের ধারণা।
GROUP-E

িবভাগ-ঙ
9.

Write short answers to any three of the following within 100 words:

2×3 = 6

িন�িলিখত েয-েকােনা িতনিট �ে�র সংি�� উ�র ১০০ শে�র মেধয দাওঃ
(a) What is meant by class rule according to Swami Vivekananda?

�ামী িবেবকানে�র মেত ে�ণী শাসন িক ?
(b) What do you mean by Nai Talim?

ৈন তািলম বলেত তুি িক েবােঝা ?
(c) What do you mean by Hind Swaraj?

িহ� �রাজ বলেত তুি িক েবােঝা ?
(d) Who are Dalits?

দিলত কারা ?
(e) What is neo-Buddhism?

নবয-েবৗ�ধমর িক ?
(f) Who are Backward Hindus according to G. S. Ghurye?

িজ. এস. ঘুয্ের মেত প�াৎপদ িহ�ু কারা ?
(g) What is Indology?

ভারতত� িক ?
(h) Define Sanskritization.

সং�তায়েনর সং�া দাও।
(i) What do you mean by rural development?

�ােমা�য়ন বলেত তুি িক েবােঝা ?
(j) What is meant by progress?

�গিত বলেত িক েবাঝায় ?
——×——
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