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Group- A 

Answer Question No.5 and any one from the rest. 

1. What is Jajmani system? Examine the nature of relationship in Jajmani system.   5+10 

2. Give an account of the emergence of new social classes under British rule in India.  15 

3. Critically discuss the nature of Indian unity.                                                              15 

4. Discuss the role of social legislations framed in post-independence India in changing 

Hindu marriage and family system.                                                                             15 

5. Answer any five questions of the following:                                                             2x5 

(a) What do you mean by landowning class? 

(b) What do you mean by commercialization of agriculture? 

(c) Mention any two main reasons for rural poverty under British rule in India. 

(d) What is Unity in Diversity? 

(e) What are the two major causes that endanger unity in India? 

(f) Define exogamy with an example from Hindu Society. 

(g) What is ‘Permanent Settlement’? 

(h) What do you mean by ‘swapinda’ endogamy and ‘swogotro’ exogamy? 

(i) Differentiate between divorce and separation 

(j) What is meant by Marginal Farmer? 

(k) What do you understand by Intermediaries? 

(l) What is self-sufficient village community? 

(m) What is Unitary Family? 



(n) In which year the Special Marriage Act was enacted? 

(o) Define Kinship. 

Group-B 

Answer Question No.10 and any one from the rest. 

6. Define Caste. Discuss the features of Indian Caste system.                                5+10 

7. Discuss the nature of land reforms in India after Independence                         15 

8. Discuss the role of Panchayat in rural development in West Bengal.                  15 

9. Analyse the social effects of urbanization in India                                               15 

10. Answer any five questions:                                                                                    2x5 

(a) Define Class. 

(b) What do you mean by outcaste? 

(c) What is Brahminisation? 

(d) What is ‘Green Revolution’? 

(e) What is Integrated Rural Development Programme? 

(f) Define Urbanisation 

(g) Mention any two reasons of changes in the caste system. 

(h) Mention any four reasons behind urbanization 

(i) What is Varna? Name them. 

(j) What is meant by Bargadari sustem? 

(k) Mention two problem faced by scheduled tribes in India. 

(l) What is TRYSEM? 

(m) Mention any three effects of urbanization? 

(n) What is meant by ‘Other Blackward Classes’ 

(o) What do you mean by Caste Mobility?  

বিভাগ – ক 

৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও এিং অন্য যে-যকান একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। 

১। েজমানী িযািস্থা বক? েজমানী িযািস্থায় সম্পশ্নকের প্রকৃবিটি পে োশ্ন াচনা কর।  ৫+১০ 

২। বিটিশ শাসনকাশ্ন  ভারিীয় সমাশ্নজ নিুন যেণীর উদ্ভি সম্বশ্নে আশ্ন াচনা কর।  ১৫ 



৩। ভারিীয় ঐশ্নকযর প্রকৃবি সম্পশ্নকে একটি সমাশ্ন াচনাধমী আশ্ন াচনা কর।   ১৫ 

৪। বিন্দ ুবিিাি এিং পবরিার িযািস্থায় পবরিিেন ঘিাশ্নি স্বাধীন ভারশ্নি গিৃীি সামাজজক 

 আইনগুব র ভূবমকা বিশ্নেষণ কর।        ১৫ 

৫। যে যকান প াঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।          ২x৫ 

 ক) ভূস্বামী যেণী ি শ্নি বক যিাঝ? 

 খ) কৃবষর িাবণজযকরণ ি শ্নি বক যিাঝায়?  

 গ) বিটিশ শাসনকাশ্ন  গ্রাম সমাশ্নজ দাবরশ্নের দু’টি মুখয কারণ য শ্নখা।  

 ঘ) বিবচশ্নের মশ্নধয ঐকয কাশ্নক িশ্ন ? 

 ঙ) ভারিিশ্নষ ের ঐকয বিবিি কশ্নর এমন দু’টি কারণ উশ্নেখ কর।  

 চ) বিন্দ ুসমাশ্নজর যেশ্নক একটি উদািরণ সিশ্নোশ্নগ িবিবি েিাশ্নির সংজ্ঞা বিশ্নেষণ কর। 

 ছ) বচরস্তায়ী িশ্নন্দািস্ত বক? 

 জ) সবপণ্ড অন্তবি েিাি এিং সশ্নগাে িবিবি েিাি ি শ্নি বক যিাঝায়?  

 ঝ) বিিাি বিশ্নেদ এিং পবরিযাশ্নগর মশ্নধয পাে েকয কর।  

 ঞ) প্রাবন্তক চাষী ি শ্নি বক যিাঝায়?  

 ি) মধযস্তত্বভাগী ি শ্নি বক যিাঝ? 

 ঠ) স্বয়ংসমূ্পণ ে গ্রাম সমাজ কাশ্নক িশ্ন ? 

 ড) একক পবরিার কাশ্নক িশ্ন ? 

 ঢ) যেশা  মযাশ্নরজ এযাক্ত কশ্নি চা ু িয়?  

 ণ) আত্মীয়িার সংজ্ঞা দাও।  

 

বিভাগ – খ 

১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও এিং অন্য যে-যকান একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।  

৬। জাি-এর সংজ্ঞা দাও। ভারিীয় জািিযািস্থার বিবশষ্ট্যগুব  আশ্ন াচনা কর।   ৫+১০ 

৭। স্বাধীনিা পরিিী েুশ্নগ ভারিিশ্নষ ের ভুবম সংস্কাশ্নরর প্রকৃবি সম্বশ্নে আশ্ন াচনা কর।  ১৫ 

৮। পজিমিশ্নের গ্রামীণ উন্নয়শ্নন পঞ্চাশ্নয়ি িযািস্থার ভূবমকা বনশ্নয় আশ্ন াচনা কর।  ১৫ 

৯। ভারিিশ্নষ ে নগরায়শ্ননর সামাজজক প্রভািগুব  বিশ্নেষণ কর।      ১৫ 



১০। যে যকান প াঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।          ২x৫ 

 ক) যেণীর সংজ্ঞা দাও। 

 খ) অন্তযজ কাশ্নক িশ্ন ?  

 গ) িাহ্মণায়ন কাশ্নক িশ্ন ? 

 ঘ) সিুজ বিপ্লাি কী? 

 ঙ) সুসংিি গ্রামন্নায়ন কম েসূচী ি শ্নি কী যিাঝায়?  

 চ) নগরায়শ্ননর সংজ্ঞা দাও। 

 ছ) জাি িযািস্থা পবরিিেশ্ননর দু’টি কারণ উশ্নেখ কর। 

 জ) নগরায়শ্ননর চারটি কারণ উশ্নেখ কর। 

 ঝ) িণ ে কী? িণ েগুব র নাম উশ্নেখ কর।  

 ঞ) িগ োদারী প্রো কাশ্নক িশ্ন ? 

 ি) ভারিিশ্নষ ের িপসীব  উপজাবি সমূশ্নির দু’টি সমসযা উশ্নেখ কর।  

 ঠ) ট্রাইশ্নসম কী? 

 ড) নগরায়শ্ননর বিনটি ফ  উশ্নেখ কর। 

 ঢ) অনযানয অনগ্রসর যেণী ি শ্নি বক যিাঝায়?  

 ণ) জাি সচ িা ি শ্নি বক যিাশ্নঝা?  


