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UNIT I 

1. Answer any five of the following questions:                                                      (2x5=10) 

নিম্ননিনিত যেক োি পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও ৷   

I. Define plural society. 

বহুত্ববাদী সমাজের সংজ্ঞা দাও ।  

II. What is little tradition? 

কু্ষদ্র ঐতিহ্য তি ?  

III. What is kinship? 

আত্মীয়িা তি ? 

IV. What is nuclear family? 

এিি পতরবার তি ?  

V. What is jajmani system? 

যেমাতি প্রথা তি ?  

VI. Who is a primary kin? 

প্রাথতমি আত্মীয় কি ?  

VII. Write the name of two traditional values of India. 

ভারজির দুটি তিরািতরি মূল্যববাবের িাম কেখ ।   

VIII. Write the name of two modern values of India. 

ভারজির দুটি আধুতিি মূল্যববাবের িাম কেখ ।   

 

 

UNIT II 

2.  Answer any four of the following questions:                                                     (5x4=20) 

নিম্ননিনিত যেক োি চোরটি প্রকের উত্তর দোও ৷ 

I. Write a brief note on Great Tradition of India. 

ভারজির বৃহ্ৎ ঐতিজহ্যর উপর এিটি সংতক্ষপ্ত িীিা কেখ ।  

II. Write the main features of a joint family. 

কযৌথ পতরবাজরর মূে ববতিষ্ট্যগুতে কেখ ।  

III. Write the main features of caste system in India. 

ভারজির োি বযাবস্থার  মূে ববতিষ্ট্যগুতে কেখ ।  



IV. Analyse the changing nature of kinship in India. 

ভারজি  আত্মীয়িার পতরবতিিি প্রিৃতি তবজেষণ ির ।  

V. Analyse the changing nature of family in India. 

ভারজি  পতরবাজরর পতরবতিিি প্রিৃতি তবজেষণ ির ।  

VI. Explain in brief the factors responsible for change in marriage system in India. 

ভারজি তববাহ্ বাবস্থার পররবর্ত বের জেয দায়ী িারণগুজো তবজেষণ ির ।  

 

   UNIT III 

3. Answer any one of the following questions:                                               (10x1=10) 

 নিম্ননিনিত যেক োি এ টি প্রকের উত্তর দোও I 

I. Explain various sources of diversity in India. 

ভারজি ববতিত্র্যিার তবতভন্ন উৎসগুতে বযাখযা ির ।  

II. Analyse the changing nature of caste system in India. 

ভারজি জার্ বাবস্থার পররবর্ত েশীল্ প্রিৃতি তবজেষণ ির ।  

 

      *** 

 


