
 
  
  

 

B.A 6th Semester (Honours) Examination, 2021-22 
Subject: Sociology 

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

Full Marks: 40                                      Time: 2 Hours 
The figures in the margin indicate full marks 

 
UNIT I 

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

a) What do you mean by global warming? 
িব উ ায়ন বলেত তিম কী বাঝ? 
b) Name two greenhouse gases. 
দু ট ি ন হাউস গ ােসর নাম লখ। 
c) What is the ecological importance of CNG as a fuel? 

ালািন িহসােব িস এন জ –এর বা তাি ক  কী? 
d) Name two leaders of environmental movements in India. 
ভারতবেষ পিরেবশবাদী আে ালেনর দুজন নতার নাম লখ। 
e) Name one programme to halt environmental degradation in India. 
ভারতবেষ পিরেবশ অব য় রাধকারী এক ট কমসূিচর নাম লখ। 
f) What do you mean by environmental sociology? 
পিরেবশ সমাজত  বলেত তিম কী বােঝা? 
g) Define Environmental degradation. 
পিরেবশগত অব য়েক সং ািয়ত কেরা। 
h) What is the difference between ecology and ecosystem? 
বা ত  এবং বা  ব ব ার মেধ  পাথক  লখ। 

 
UNIT II 

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

a) Write a short note on sustainable development. 
ি িতশীল উ য়েনর উপর এক ট সংি  ট কা লখ। 
b) Discuss the relation between urbanization and environmental degradation. 
নগরায়ন এবং পিরেবশ অব েয়র মেধ কার স ক ট লখ। 
c) What do you mean by eco feminism? 
পিরেবশ-নারীবাদ বলেত িক বােঝা? 
d) What is the ecological significance of caste in India? 
জাত ব ব ার বা তাি ক তাৎপয কী? 
e) How does different cultural practices affect environment in India? 
ভারেতর িবিভ  সাং ৃ িতক আচরণিবিধ িকভােব পিরেবশেক ভািবত কের? 
f) Write a short note on Chipko movement. 
িচপেকা আে ালেনর উপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

 



 
  
  

 

 
UNIT III 

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

a) Discuss the relationship between technology and environment. 
যু  এবং পিরেবেশর মেধ কার স ক ট আেলাচনা কেরা। 

b) How public health is affected by its environment? 
কান ােনর জন া  কীভােব সই ােনর পিরেবশ ারা ভািবত হয়? 

 
 

 
 


