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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2020  

SOCIOLOGY 

PAPER-SOCA-VII 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধয্s সংখয্ািট পূণর্মান িনেদর্শ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথর্ীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধয্ 
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

 Answer either from GROUP-A OR from GROUP-B 

 GROUP-A 

িবভাগ-ক 

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

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ (১০০০ শেbর মেধয্) 
12×1 = 12

(a) Discuss the causes of unemployment in India. 

ভারেত েবকারেtর কারণসমূহ আেলাচনা কেরা। 

12

(b) Write a note on caste and politics in India. 

ভারেত জাত এবং রাজনীিতর উপর একিট টীকা েলেখা। 

12

  

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

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ (৪০০ শেbর মেধয্) 
5×2 = 10

(a) Write a short note on poverty in India. 

ভারতবেষর্ দািরেdয্র উপর একিট সংিkp টীকা েলেখা। 

(b) Briefly discuss the process of secularization in India. 

ভারেত ধমর্িনরেপkতা pিkয়ািট সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

(c) What is meant by White Collar Crime? 

বাবু ে ণীর অপরাধ বলেত িক েবােঝা ? 

(d) Briefly reflect upon the problem of corruption in India. 

ভারতবেষর্ াচার সমসয্ািট সংেkেপ পযর্ােলাচনা কেরা। 

  



B.A./Part-III/Hons./SOCA-VII/2020 

3112 2

 GROUP-B 

িবভাগ-খ 

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

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ (১০০০ শেbর মেধয্) 
12×1 = 12

(a) Discuss the process of privatization of education in India. 

ভারতবেষর্ িশkার েবসরকারীকরণ pিkয়ািট আেলাচনা কেরা। 
12

(b) Write a note on joint family in India. 

ভারেতর েযৗথ পিরবােরর উপর একিট টীকা েলেখা। 

12

  

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

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ (৪০০ শেbর মেধয্) 
5×2 = 10

(a) Write a short note on illiteracy in India. 

ভারতবেষর্ িনরkরতার উপর একিট সংিkp টীকা েলেখা। 

(b) Briefly discuss the economy of marriage in India. 

ভারতবেষর্ িববােহর অথর্নীিত সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

(c) Differentiate between homosexual and heterosexual union. 

সমকামী এবং িবষমকামী িমলেনর পাথর্কয্ িনণর্য় কেরা। 

(d) Briefly reflect upon the changing priorities in marriage. 

িববােহর পিরবতর্নশীল অgািধকারসমূহ সংেkেপ পযর্ােলাচনা কেরা। 

  

 Answer either from GROUP-C OR from GROUP-D 

 GROUP-C 

িবভাগ-গ 

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

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ (১০০০ শেbর মেধয্) 
12×1 = 12

(a) Discuss the scope of rural employment in India. 

ভারতবেষর্ gামীণ কমর্সংsােনর েktসমূহ আেলাচনা কেরা। 

12

(b) Write a note on environmental pollution in India. 

ভারতবেষর্ পিরেবশ দূষেণর উপর একিট টীকা েলেখা। 

12

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

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ (৪০০ শেbর মেধয্) 
5×2 = 10

(a) Briefly discuss the changing pattern of agriculture in India. 

ভারতীয় kিষর পিরবতর্নশীল ধরন আেলাচনা কেরা। 

(b) Distinguish between growth and development. 

বৃিd ও উnয়েনর মেধয্ পাথর্কয্ িনণর্য় কেরা। 

(c) Briefly discuss the problems of urban slums. 

শহেরর বিs সমসয্া সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 
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(d) Briefly reflect upon land alienation as a major problem faced by the tribals in 
India. 

ভারেতর উপজািতেদর িম উেcেদর সমসয্ািট সংেkেপ পযর্ােলাচনা কেরা। 

  

 GROUP-D 

িবভাগ-ঘ 

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

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ (১০০০ শেbর মেধয্) 
12×1 = 12

(a) Write a note on the problem of prostitution in India. 

ভারেত পিততাবৃিtর সমসয্ািটর উপর একিট টীকা েলেখা। 

12

(b) Discuss the causes of drug addiction in India. 

ভারেত মাদকাসিkর কারণসমূহ আেলাচনা কেরা। 

12

  

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

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ (৪০০ শেbর মেধয্) 
5×2 = 10

(a) Write a short note on the issue of pornography. 

পেনর্াgািফ িবষয়িটর উপর একিট সংিkp টীকা েলেখা। 

(b) Briefly discuss the causes of suicide among young adults. 

ভারেত যুবকেদর মেধয্ আtহতয্ার কারণgিল সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

(c) Briefly discuss the measures to tackle cyber crime. 

সাইবার অপরাধ pিতেরােধর িবিভn উপায়gিল সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

(d) Suggest, briefly, some remedial measures for the problem of suicide among the 
aged. 

ভারেত বয়sেদর আtহতয্ার সমসয্া সমাধােনর উপায়gিল বয্k কেরা। 

  

 GROUP-E 

িবভাগ-ঙ 

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

িনmিলিখত েয-েকােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ (১০০ শেbর মেধয্) 
2×3 = 6

(a) What is meant by displacement? 

sানcয্িত বলেত িক েবােঝা ? 

(b) What is meant by hacking? 

হয্ািকং বলেত িক েবােঝা ? 

(c) What is meant by parallel economy? 

সমাnরাল অথর্নীিত বলেত িক েবােঝা ? 

(d) Define nuclear family. 

একক পিরবােরর সংjা দাও। 
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(e) What do you mean by pornography? 

পেনর্াgািফ বলেত িক েবােঝা ? 

(f) Mention any two characteristics of tribe. 

উপজািতেদর েয েকােনা dিট ৈবিশ য্ উেlখ কেরা। 

(g) What is meant by labour intensive technology? 

ম িনিবড় pযুিk বলেত িক েবােঝা ? 

(h) Mention two reasons responsible for the fragmentation of family. 

পিরবার ভাঙেনর dিট কারণ উেlখ কেরা। 

(i) Mention two important amenities for life in rural India. 

gামীণ ভারেত জীবনধারেণর dিট সুেযাগ সুিবধা উেlখ কেরা। 

(j) What is meant by communalism? 

সাmpদািয়কতা বলেত িক েবােঝা ? 

 
——×—— 

 


