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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 regional diversity? 
আ িলক বিচ তা বলেত িক বাঝ?  

II. What is Culturology? 
কালচারল জ িক?  

III. Point out two importance of Indological analysis to study Indian society. 
ভারতীয় সমাজেক অধ য়েনর ে  ভারতিবদ ার দু ট  লখ।  

IV. Who are called Dalit?  
দিলত কারা?  

V. What is historical approach?  
ঐিতহািসক দৃ ভি  িক?  

VI. Define ethnocentrism.  
জাত েবােধর সং া দাও।  

VII. Point out two major threats of nationalism in contemporary India.  
সমসামিয়ক ভারেত জাতীয়তাবােদর িব ে  দু ট  আঘােতর উে খ কর।  

VIII. What is ethnicity? 
নৃকুল ধারনা ট ি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 main obstacles to establish unity in Indian society? 
ভারতীয় সমােজ ঐক  িত ার ে  মূল বাধা িল িক িক ?  

II. Discuss various sources of diversity found in Indian society. 
ভারতীয় সমােজ বিচ  তার মূল উৎস িল আেলাচনা কর। 

III. Write about the steps taken by government for uplift of Dalit.  
দািলতেদর উ য়েনর জন  সরকার কতৃক গহৃীত পদে প িল স েক লখ। 

IV. Point out the major issues of women’s movement in India. 
ভারেত নারী আ লেনর মুখ  িবষয় িল িচি ত কর।  

V. Do you think that communalism is a major threat to our state? Why?  
তিম িক মেন কর য সা দািয়কতা আমােদর রাে র পে  মিক প ? কন? 

VI. Write about some main features of middle class as an emerging new class in Indian society.   
ভারতীয় সমােজ নতন ণী িহসােব উেঠ আসা মধিব  ণীর মূল বিশ  িল স েক 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 and threats of secularism in Indian society today. 
বতমান ভারেত ধম িনরেপ তা র ার ে  মূল িতব কতা িল ও মিক িল স েক সংে েপ 
বণনা কর।  

II. Discuss briefly the changing nature of peasant’s movement in post reform Indian society. 
উ র সং ার ভারতীয় সমােজ কৃষক আ লেনর পিরবিতত কৃিত সংে েপ বণনা কর। 

    

       *** 


