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

I. Define rural. 
ামীেণর সং া দাও ।  

 
II. Define Dominant Caste. 

আিধপত শীল জােতর সং া দাও।  
 

III. Define Great Tradition. 
বহৃৎ ঐিতেহ র সং া দাও । 
 

IV. Define Little Tradition.  
ু  ঐিতেহ র সং া দাও । 

 
V. What is Panchayeti Raj? 

প ােয়িত রাজ  কী ? 
 

VI. What is Gram Sabha? 
ামসভা কী ? 

 
VII. Who gave the concept of Sanskritisation. 

সং ৃ তায়ন ধারণা ট ক িদেয়েছন ? 
 

VIII. What is Jaigirdari system? 
জায়গীরদার থা কী ? 

 
 UNIT II 

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

I. What are the characteristics of rural society?  
ামীণ সমােজর বিশ িল কী কী ? 



 
II. How dose village unity is maintained? 

ামীণ ঐক  কীভােব বজায় থােক ? 
 

III. What are the causes of failure of land reform in India? 
ভারতবেষ ভূিমসং ার ব থ হওয়ার পছেন কারণ িল কী কী ? 
 

IV. Write a short note on Westernization. 
প মীকরেণর উপর এক ট সংি  টকা লখ । 
 

V. Write a short note on Telengana Movement. 
তেল ানা আে ালেনর উপর এক টসংি  টকা লখ । 

 
VI. What is the uniqueness of villages market? 

ামীণ বাজার ব ব ার অনন তা িল কী কী ? 
  

UNIT III 

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

I. Discuss the development of Panchayeti Raj system as a political institution. 
এক ট রাজৈনিতক িত ান িহসােব প ােয়িত রাজ ব ব ার িবকাশ আেলাচনা কেরা । 
 

II. What is the significance of rural sociology in contemporary Indian context? Discuss it. 
সমকালীন ভারতীয় াপেট ামীণ সমাজতে র াসি কতা কতখািন ? আেলাচনা কেরা 
। 

 

      *** 


