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UNIT I 

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

নিম্ননিনিত যেক োি পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও ৷   

I. What is caste according to G.S.Ghurye? 

জি এস ঘুরেে মরে িাে কি? 

II. What is Social Ecology? 

সসাশ্যাল ইরিালজি বলরে িী সবাঝ 

III. What is personality? 

 বাজিত্ত্ব বলরে িী সবাঝ? 

IV. What is Tradition? 

 ঐকেহ্য বলরে িী সবাঝ ? 

V. What is Marxology? 

 মার্ক্ সলজি কি ? 

VI. What is Tribe? 

 উপিাকে কি?  

VII. What is Sanskritisation? 

 সংসৃ্কোয়ন িারি বরল?  

VIII. What is Westernization?  

পজিমীিেণ িারি বরল?  

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 G.S.Ghurye’s conception of civilization. 

ঘুরেে সভ্যোে ধােনা সম্পরিে এিটি সংকিপ্ত  িীিা  সলখ । 

II. Write a brief note on Radhakamal Mukherjee’s conception of values 

োধািমল মুরখাপাধযারয়ে মূলযরবাধ সম্পরিে এিটি সংকিপ্ত িীিা  সলখ ।  

III. Explain in brief D.P.’s conception of middle class 

সংরিরপ কিকপে মধযকবত্ত সেনীে ধােনাটি বযাখযা িে । 

IV. Explain in brief V.Elwin’s conception of Tribes. 

এলউইরনে উপিাকেে ধােনাটি সংরিরপ বযাখযা িে । 

V. Explain in brief M.N.Srinivas’s conception of Westernization. 

সংরিরপ েীকনবারসে পজিমীিেরণে ধােনাটি বযাখযা িে ।  



VI. Write a brief note on I.Karve’s notion of Kinship. 

ইোবেী িারভ্েে আত্মীয়োে ধােণা সম্পরিে এিটি সংকিপ্ত িীিা সলখ । 

 

UNIT III 

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

 নিম্ননিনিত যেক োি এ টি প্রকের উত্তর দোও I 

 

I.  Analyse critically G.S.Ghurye’s theory of Caste system in India. 

ভ্ােরেে িাে বাবস্থা সম্পরিে ঘুরেে েত্ত্বটিে সমরলাচনামুলি আরলাচনা িে । 

II.   Explain vividly D.P.Mukherjee’s notion of Social change in India.     

ভ্ােরে সামাজিি পকেবেেরনে কবষরয় কি কপ মুরখাপাধযারয়ে ধােনাটি স্পষ্টভ্ারব বযাখযা িে ।  

 

         *** 


