
B.A. Part-III (Hons.) Examination 2021  

Subject: Sociology 

Paper: VII 

Society, Culture and Social Change in India 

Time: 2 Hours                                                                                          Full Marks: 50                                                                   
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণ মান িনেদশ কের ।পরী াথ েদর যথা স ব 

িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

1. Answer any four of the following questions within 200 words:       4X5=20 

িন িলিখত য কােনা চার ট ে র উ র দাও ২০০ শে র মেধ । 

 
i) Define dominant caste.                                                                                            

আিধপত শীল জািতর সং া দাও ।                                                                               

ii) Briefly discuss about the self-sufficient nature of village economy.                      

ামীণ অথনীিতর য়ংস ূণ কৃিত স েক সংে েপ আেলাচনা কর । 

iii) Discuss the concept of ‘tribe-caste continuum’.                                               

‘Tribe-caste continuum’ এর ধারনা স েক আেলাচনা কর । 

iv) What do you mean by Great Tradition and Little Tradition?                                                       

Great Tradition এবং Little Tradition বলেত িক বােঝা? 

v) Write a short note on the effects of commercialization of agriculture on the 

Indian economy.                                                                                                           

ভারতীয় অথনীিতর উপর কৃিষর বািন জ কর ণর ভাব স েক এক ট ছাট 

ট কা লখ। 

vi) What are the reasons for rural indebtedness in British India?                                                                                    
ি টশ ভারেত ামীণ ঋণ তার কারণ িক িছল?  

 



2. Answer three of the following questions within 400 words:                              3x10=30 

    িন িলিখত য কান িতন ট ে র উ র দাও ৪০০ শে র মেধ । 
 
i) Analyze Sanskritization as an instance of social mobility in the caste system.                                                        

সং ৃ তায়ন ক জািত ব ব ায় চলমানতার এক উদাহরণ প আেলাচনা কেরা।   

ii) Discuss the factors responsible for the changes in the traditional Indian family system.                                             

ভারেত পর রাগত যৗথ পিরবাের পিরবতন এর জন  দায়ী কারণ েলা ক আেলাচনা 

কেরা । 

iii) Highlight the role of the Panchayat system in Indian rural development.                           

ামীণ ভারেতর উ িতেত প ােয়ত ব ব ার ভূিমকার উপর আেলাকপাত কেরা।   

iv) Discuss the impact of modernization on Indian culture.                                                                     

ভারতীয় সং ৃ িতর উপর আধুিনকীকরণ এর ভাব আেলাচনা কর। 

v) Discuss the major determinants of the Indian rural class structure.                                                                      

ভারতীয় ামীণ ণী কাঠােমার মূল িনণায়ক িল আেলাচনা কর।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


