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

িন িলিখত যেকান পাচঁ ট ে র উ র দাও ৷   
a. What is meant by plural society?  

ব বাদী সমাজ কােক বেল? 
b. What is Little Tradition?  

ু  ঐিতহ  িক? 
c. Define kinship.  

ািতর সং া দাও। 
d. Write two features of joint family.  

যৗথ পিরবােরর দু ট বিশ  লখ। 
e. What are India’s modern values? 

 ভারেতর আধুিনক মূল েবাধ িল িক িক? 
f. What is meant by Tribe-Caste Continuum? 

 উপজািত জাত ধারাবািহকতা বলেত কী বােঝা? 
g. What is jajmany system? 

যজমািন ব ব া িক? 
h. What is moiety? 

                মেয় ট িক? 
UNIT II 

2.  Answer any four of the following questions:                                                     (5x4=20) 
িন িলিখত যেকান চার ট ে র উ র দাও ৷ 

a.  What are India’s traditional values? 
         ভারেতর ঐিতহ বাহীমূল েবাধ িল িক িক? 
b. Analyse various types of marriage.  

িববােহর িবিভ  ধরন িল আেলাচনা কেরা। 
c. Analyse the basic factors responsible for the weakening of joint family. 

যৗথ পিরবার ব ব ার দুবলতা জন  দায়ী মূল কারণ িল ব াখ া কেরা। 
d. What are the characteristics of caste system?  

জাত ব ব ার বিশ  িল িক িক? 
e. What are the problems of Indian tribes? 

ভারতীয় উপজািতেদর সমস া িল িক িক? 
f. Write a brief note on the changing nature of caste system.  

জাত ব ব া পিরবতেনর উপর এক ট ট কা লখ। 
 
 



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

 িন িলিখত যেকান এক ট ে র উ র দাও I 
a. Explain various sources of diversity in India. 

ভারেত বিচ তার িবিভ  উৎস িল ব াখ া কেরা। 
b. Explain the advantages and disadvantages of joint family.  

যৗথ পিরবােরর সুিবধা এবং অসুিবধা িল ব াখ া কেরা। 
 

      *** 

 


