B.A./Part-III/Gen./SOCG-IV/2020

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

SOCIOLOGY
PAPER-SOCG-IV
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.

1.

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

2×5 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট pে র উtর দাওঃ (১০০ শেbর মেধ )
(a) Define poverty.

দািরেd র সংjা দাও।
(b) What is poverty index?

দািরd সূচক িক ?
(c) Define secularism.

ধমিনরেপkতার সংjা দাও।
(d) What is development?

উnয়ন িক ?
(e) Name any two of the environmental movements in India.

ভারেত েয েকােনা dিট পিরেবশ আেnালেনর নাম েলেখা।
(f) What is meant by ecosystem?

বাstতnt বলেত িক েবােঝা ?
(g) Define consumerism.

েভাগবােদর সংjা দাও।
(h) What is meant by white-collar crime?

বাবু ে ণীর অপরাধ বলেত িক েবাঝায় ?
(i) What is meant by traditional value?

সনাতনী মূল েবাধ বলেত িক েবাঝায় ?
(j) Distinguish between crime and juvenile delinquency.

অপরাধ ও িকেশার অপরােধর পাথক কেরা।
(k) What is untouchability?

অsৃশ তা িক ?
(l) Define social problem.

সামািজক সমস ার সংjা দাও।
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(m) What is patriarchy?

িপtতnt িক ?
(n) Mention two poverty alleviation programmes.

দািরd দূরীকরেণর dিট কমসূচী উেlখ কেরা।
(o) What is communalism?

সাmpদািয়কতা িক ?
Answer any two questions from the following

15×2 = 30

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাও
2.

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

15×1 = 15

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর দাওঃ (১০০০ শেbর মেধ )
(a) Discuss the causes and consequences of poverty in India.

15

ভারেত দািরেd র কারণ ও ফলাফলgিল আেলাচনা কেরা।
(b) Discuss gender inequality in Indian society.

15

ভারতীয় সমােজ িল বষম আেলাচনা কেরা।
3.

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

15×1 = 15

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

15

ভারেত গাহs িহংসার সমস ািট আেলাচনা কেরা।
(b) Write note on divorce in Indian society.

15

ভারতীয় সমােজ িববাহ িবেcেদর উপর একিট টীকা েলেখা।
4.

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

15×1 = 15

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর দাওঃ (১০০০ শেbর মেধ )
(a) Discuss the causes of value crisis in Indian society.

15

ভারতীয় সমােজ মূল েবােধর সংকেটর কারণসমূহ আেলাচনা কেরা।
(b) Reflect upon the development induced displacement in India.

15

ভারেত উnয়নজিনত sানc িত পযােলাচনা কেরা।
5.

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

15×1 = 15

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

15

ভারেত িকেশার অপরােধর সমস ািট আেলাচনা কেরা।
(b) Write a note on the problem of suicide in India.

ভারেত আtহত ার সমস ািটর উপর একিট টীকা েলেখা।
3537

2

15

B.A./Part-III/Gen./SOCG-IV/2020

Answer any two questions from the following

5×2 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাও
6.

Write short note on any one of the following: (within 400 words)

5×1 = 5

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট িবষেয়র উপর টীকা েলেখাঃ (৪০০ শেbর মেধ )
(a) Caste inequality

জাত অসাম ।
(b) Religious intolerance.

ধমীয় অসিহ তা।
7.

Write short note on any one of the following: (within 400 words)

5×1 = 5

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট িবষেয়র উপর টীকা েলেখাঃ (৪০০ শেbর মেধ )
(a) Dowry

পণpথা
(b) Old age Problem.

বয়sেদর সমস া।
8.

Write short note on any one of the following: (within 400 words)

5×1 = 5

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট িবষেয়র উপর টীকা েলেখাঃ (৪০০ শেbর মেধ )
(a) Regionalism

আ িলকতাবাদ
(b) Environmental pollution.

পিরেবশ দূষণ।
9.

Write short note on any one of the following: (within 400 words)

5×1 = 5

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট িবষেয়র উপর টীকা েলেখাঃ (৪০০ শেbর মেধ )
(a) Corruption

dনীিত
(b) Effect of drug addiction.

মাদকাসিkর ফলাফল।
——×——
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