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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   
 

I. What do you mean by unity in diversity? 

 বিচে র মেধ  ঐক  বলেত তিম িক বােঝা? 

II. What is Indology? 

ভারত িবদ া চচা বলেত কী বােঝা? 

III. Point out two importance of historical approach to study Indian society. 

ভারতীয় সমাজেক িবে ষেণর ে  ঐিতহািসক মতবােদর দু ট তাৎপয উে খ কেরা। 

IV. Who are called middle class people? 

মধ িব  ণী কােদর বলা হয় ?  

V. What are the steps taken for mobilization of Dalits? 

দিলত স দােয়র সচলীকরেণর ে  িক িক ব ব া হণ করা হেয়েছ?  

VI. Point out two major issues of ethnic movement in India.  

ভারেতর নৃকুল স দায়গত আে ালেনর ে  ব ব ত দু ট মূল ইসু  উে খ কেরা । 

VII. Point out two major challenges of Indian society today? 

বতমােন ভারতীয় সমােজর দু ট মূল চ ােল  িচি ত কেরা। 

VIII. What is communalism? 

সা দািয়কতা িক? 

 

UNIT II 

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

I. What are the basic elements of unity in Indian society? 

ভারতীয় সমােজ ঐেক র মূল উপাদান িল িক িক?  

II. Discuss various forms of diversity found in Indian society. 



ভারতীয় সমােজ বিচ তার িবিভ  ধরন িল আেলাচনা কেরা । 

III. Write a short note on politicization of dalit people.  

দিলত রাজনীিতকরেণর উপর এক ট সংি  ট কা লখ 

IV. Point out the major issues of peasant movement in India. 

ভারতীয় সমােজ কৃষক আে ালেনর মূল ইসু  িল িচি ত কেরা । 

V. What are the major threats of secularism in Indian society today? 

 বতমােন ভারতীয় সমােজ ধমিনরেপ তার ে  মূল মিক িল িক িক? 

VI. Write a short note on the problem of nationalism for Indian society. 

ভারতীয় সমােজর জাতীয়তােবাধ গঠেনর সমস ার উপর এক ট সংি  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. Write briefly about the challenges of unity in Indian society today. 

 বতমােন ভারতীয় সমােজ ঐক  ধের রাখার ে  মূল চ ােল  িল সংে েপ বণনা কেরা। 

II. Discuss briefly nature of women’s movement and its changes in contemporary Indian 

society.  

ভারতীয় সমােজ নারী আে ালেনর কৃিতএবং তার পিরবতন সংে েপ আেলাচনা কেরা। 

    

       *** 


