
 
  

 

B.A 6th Semester (Honours) Examination, 2021 
Sociology 

Course ID: 61117      Course Code: AH/SOC/604/DSE-4 
Course Title:  Environmental Sociology 

Full Marks: 40         Time: 2hours 
 

The figures in the margin indicate full marks 
 

UNIT I 
 

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

িন িলিখতেযেকােনাপাচঁ ট ে রউ রদাও।  

I. What do you mean by environmental Sociology? 

পিরেবশ সমাজত  বলেত তিম কী বাঝ ? 
II. What is environment degradation? 

পিরেবশগত অব য় বলেত কী বাঝায় ? 
III. What is deforestation? 

অরণ  িনধন বলেত কী বাঝায় ? 
IV.  What is ecology? 

বা ত  বলেত কী বাঝ ? 
V.  What is ecosystem? 

বা সং ান বলেত কী বাঝ ? 
VI. What do you mean by eco-feminism? 

পিরেবশগত নারীবাদ বলেত তিম িক বােঝা ? 
VII. What is the carrying capacity of environment? 

পিরেবেশর ধারণ মতা িক? 
VIII. What do you mean by environment? 

পিরেবশ বলেত তিম িক বােঝা ? 
 

UNIT II 

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

িন িলিখতেযেকােনাচার ট ে রউ রদাও।  

I. What is the impact of technology on environment? 

পিরেবেশর উপর যু র ভাব িক িক ? 
II. What is the ecological significance of caste? 

জাতব ব ার পিরেবশগত তাৎপয বলেত কী বাঝ ? 



 
  

 

III.  Write a short note on 'Silent Valley Movement'? 

সাইেল ভ ািল আে ালেনর উপর এক ট সংি  ট কা লখ। 
IV.  What is common property resource? 

Common property resource কী? 
V.  Write a short note on Narmada bachao movement. 

নমদা বাচঁাও আে ালেনর উপর এক ট সংি  ট কা লখ। 
VI.  What is environmental Sociology? 

পিরেবশ সমাজত  বলেত কী বােঝা? 
 

UNIT III 

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

িন িলিখতেযেকােনাএক ট ে রউ রদাও।  

I. Write a analytical note on Sustainable development. 

ি িতশীল উ য়েনর উপর এক ট িবে ষণধম  ট কা লখ। 
II. Write a brief note on Chipko movement. 

িচপেকা আে ালেনর উপর এক ট িব ািরত ট কা লখ। 

 

 

 


