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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. Define caste following G.S. Ghurye. 

জ এস ঘুের ক অনসুরণ কের জাত ব ব ার সং া দাও ।  
b. Define race following G.S. Ghurye. 

জ এস ঘুের ক অনসুরণ কের বেণর সং া দাও ।  
c. What is Social Ecology? 

 সামা জক বা ত  িক ?  
d. What is Tradition?  

ঐিতহ  কােক বেল ?  
e. Who wrote “The loss of Nerve”?  

“The loss of Nerve” - এই বই ট ক িলেখেছন?  
f. Who wrote “Social change in Modern India”? 

“Social change in Modern India”এ ট কার লখা? 
g. Why ‘Book View’ perspective is important to study Indian Society?  

ভারতীয় সমাজেক ব াখ ার ে  Book View দৃ ভি  কন পূণ? 
h. What is ‘Pollution and Purity’ according to G.S. Ghurye? 

জ এস ঘুেরর ধারণা অনুযায়ী িপউির ট ও পিলউশন এর ধারণা 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. Why D.P.Mukherji criticised middle classes in India? 

িড িপ মুখা জ কন ভারেতর মধ িব  ণীেক সমােলাচনা কেরিছেলন? 
b. Explain following D.P.Mukherji the basic features of ‘Indian Tradition’? 

িড িপ  মুখা জেক অনুসরণ কের ভারতীয় ঐিতহ র মূল বিশ িল িবে ষণ কেরা ।  
c. Explain in brief Verrier Elwin’s conception of Indian tribes. 

ভারতীয় উপজািত সং া  ভিরয়ার এলউইেনর ধারণা ট িবে ষণ কেরা। 
d. Write a brief note on G.S.Ghurye’s theory of civilization. 

জ এস ঘুেরর সভ তা সং া  ত ট সংে েপ বণনা কেরা। 
e. Write a brief note on Radhakamal Mukherjee’s theory of personality. 

রাধাকমল মুখাজ র ব  সং া  ত ট সংে েপ বণনা দাও। 
f. Write a brief note on Radhakamal Mukherjee’s notion of values. 

মূল েবাধ সং া  রাধাকমল মুখাজ র ধারণা ট সংে েপ 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 the basic themes of M.N.Srinivas to understand Indian Social changes.  
ভারেতর সামা জক পিরবতন উপলি র ে  এম এন িনবােসর মুখ  ধারণা িল িবে ষণ 
কেরা ।  

b. Explain in detail Irawati Karve’s notion of Kinship organization in India. 
ািত সংগঠন সং া  ইরাবতী কােভর ধারণা ট িবে ষণ কেরা ।  

 

         *** 


