
B.A. Semester V Examination, 2020 (General) 

Subject: Sociology 

                Paper: DSE 1 

Society in India-I 

Time:  3 Hrs.                                                                                                        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 practicable and 

upload answer sheets following University rules 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পণূমান িনেদশ কের 

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  ে র উ র দাও। িত  উ র ২০০ শে র মেধ  িলখেত হেব। 

 (a) What is Varna? 

       বণ িক?   

(b) What is class? 

      নী িক?  

(c) What are the different types of religion in India? 

      ভারতীয় সমােজ িবিভ  ধরেণর  ধম িল  িক? 

(d) What are the different features of caste? 

      জােতর িবিভ  বিশ িল িক িক? 

(e) What is kinship? 

      ািত  িক?  

(f) Differentiate between exogamy and endogamy.   

     বিহিববাহ ও অ িববােহর মেধ  পাথক  কর। 



(g) What is Zamindari system? 

      জিমদাির ব ব া িক? 

(h) How is the Ryotwari system different from the Mahalwari system?    

      িকভােব রায়তাির ব ব া মহালওয়াির ব ব া থেক আলাদা?  

2. Answer any three questions.  Write each answer within 400 words:     3x10=30                                             

    য কান িতন  ে র উ র দাও। িত  উ র ৪০০শে র মেধ  িলখেত হেব।  

 (a) Elaborate on the self-sufficient nature of the village economy in Pre-British India. 

      াক-বৃ শ ভারতবেষর য়ংস ূন ামীন অথনীিত স েক িব ািরত আেলাচনা কর।  

(b) Examine the significance of pluralism for the Indian society. 

      ভারতীয় সমােজ ব বােদর তাৎপয পযােলাচনা কর।     

(c)  Discuss the changing structure and functions of family in India. 

      ভারতীয় পিরবােরর পিরবতনশীল কাঠােমা ও কাযাবিল আেলাচনা কর। 

(d) Is the caste system static? Justify your answer. 

      জাত-ব ব া কী িবর?  িনেজর উ েরর পে  ব খ া দাও। 

(e) What are the advantages and disadvantages of joint family?  

      যৗথ পিরবােরর সুিবধা ও অসুিবধা িল িক িক ?  

 

 

 
 

_________________ 
 

 
 
 
 
 
 


