
Chanchal College 
Home Assignment- 2021 

B.A Part -II(I+I+I) 

Sub- Sociology (General) 

                                                                                                                               Full Marks -50+100=150 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paper Code- I -A 

Answer all the questions. Each question carries 2 marks.(25x2=50) 

 
1.  Which of the Vedas is the oldest? 

 A) Rigveda 

 B) Samveda 

 C) Yajurveda 

 D) Atharva Veda 

 

2. Where did Gautama Buddha die? 

 A) Magadha 

 B) Kushinagar 

 C) Lumbini 

 D) Buddhagaya 

 

3. Whose title is 'Devanang Priyo'? 

 A) Ashoka 

 B) Chandragupta Maurya 

 C) Samudra Gupta 

 D) Dhanananda 

 

4. According to the 2011 census, what is the largest indigenous group in India? 

 A) Gond 

 B) Will 

 C) Santal 

 D) Munda 

 

5. Called ‘Consumption Unit’? 

 A) To the joint family 

 B) Undivided family 

 C) to the extended family 

 D) To a single family 

 

6. Who called the joint family is 'Composite form of family'. 

 A) Meli 

 B) Bottomore 

 C) James Fraser 

 D) Burgesses and locks 

 

7. 'Widow Remarriage Act' is introduced? 

 A) 1955 



 B) 1857 

 C) 1929 

 D) 1850 

 

8. Who is the author of the book 'Marriage and Family in India'? 

 A) K.M.Kapadia 

 B) Giddings 

 C) MacIver 

 D) Ogburn and Nimcoff 

 

9. In which amendments have been made to the word 'secular' in the preamble of the constitution? 

 A) 42nd 

 B) 44th 

 C) 46th 

 D) 46th 

 

10. Who is the author of the book 'Who were shudras'? 

 A) Ambedkar 

 B) Gandhiji 

 C) Ishwar Chandra Vidyasagar 

 D) Rabindranath Tagore 

 

11. Who is the author of the book 'Caste and class in India'? 

 A) M.N Srinivas 

 B) G.S.  Turns out 

 C) Kapadia 

 D) Irrawaddy Curve 

 

12. Self-alignment is one of the features of the __ system. 

 A) Class 

 B) race 

 C) Color 

 D) community 

 

13. 'Women are God's second mistake' - Whose statement is this? 

 A) Plato 

 B) Aristotle 

 C) Nietzsche 

 D) Russo 

 

14. In which year was the 'child labour act' introduced? 

 A) 1885 

 B) 1886 

 C) 1990 

 D) 1992 

 

15. At what age does old age begin in India? 

 A) 50 



 B) 55 

 C) 60 

 D) 65 

 

16. 'TRYSEM' – is the project known for? 

 A) Rural women 

 B) Urban women 

 C) Rural youth 

 D) Urban youth 

 

17. What does 100 days work mean? 

 A) PMAGY 

 B) SGRY 

 C) PMEGP 

 D) MGNREGS 

 

18. What is the full meaning of UNDP? 

 A) United Nations development program 

 B) United Nations development policy 

 C) United Nations development project 

 D) United Nations development plan 

 

19. The proponent of the 'Ideal Type' approach is - 

 A) August Comte 

 B) Herbert Spencer 

 C) Max Weber 

 D) Emil Durkheim 

 

20. The term ‘Sociometry’ first coined by- 

A) Max Weber 

 B) Open Heimer 

 C) Jacob Moreno 

 D) Giddings 

 

21. The method of observation is a- 

 A) Method of data collection 

 B) Method of processing information 

 C) Method of data analysis 

 D) The method of sending information 

 

22. 'Research Method' - The author of the book? 

 A) Ram Ahuja 

 B) Vidya Bhushan and Sachdev 

 C) McIver 

 D) Moore 

 

23. Respondents need to be educated to collect any information? 

 A) Questionnaire 



 B) Interview 

 C) Observation 

 D) Social survey 

 

24. What a researcher does after analyzing the data is- 

 A) Search 

 B) Tabulation 

 C) Observation 

 D) Generalization 

 

25. What is the very last step of Social Research? 

A) Encoding 

B) Editing 

C) Report 

D) Tabulation 

 

 

Paper Code- II-B 

                                                                                                                      Full Marks - 100 

 

Group- A 

 
Answer any five(5) questions from the following taking at least one from each section:15 X5=75 

Section -I 

1. Discuss the social context of Buddhism.                                                 15 

2. Discuss the various problems of tribes in India.                                    15 

3. Discuss the various reasons for the change in the family system.     15 

 

Section-II 

4. Discuss the Social context of Indian Constitution.                                 15 

5. Define caste system. Discuss the various aspects of changing the caste system.  5+10 

6. Discuss the various causes of population explosion.                             15 

 

Section -III 

7. Discuss the various problems of youth.                                                   15 

8. Write a note on various stage of social research.                                  15 

9. What is questionnaire method? Write is merit and demerits.            15 

 

 

Group -B 

 
Answer any five(5) questions from the following taking at least one from each section:5X5=25 

Section -I 
 

1. Write a short note on white berry and Digambar.                                             5 

2. Discuss the differences between Caste and Class.                                             5 



3. What is ‘Secularism’?                                                                                             5 

 

Section-II 
4. What is Social Ineqality?                                                                                       5 

5. Write a short note on ‘Unity and Diversity’                                                       5 

6. Discuss the five causes of poverty in India.                                                       5 

 

Section -III 

7. Discuss the five social problem of Old age people in India.                          5 

8. What is Social Research?                                                                                     5 

9. Write various differences of Questionnaire and Interview Schedule.         5 

 

 

 

 

 

বঙ্গানুবাদ 

 

Paper Code- I -A 

 

ননম্ননিনিত সবগুলিা প্রলের উত্তর দাও। প্রলতেক প্রলের মান-২    ২৫x২= ৫০। মমাট- ৫০। 

 

১. ক োন কেদটি প্রোচীনতম? 

 ) ঋগ্বেদ 

খ) সোমগ্বেদ 

গ) যজগু্বে েদ 

ঘ) অথে েগ্বেদ 

 

২. ক োন স্থোগ্বন কগৌতম েুদ্ধ কদহতযোগ  গ্বেন? 

 ) মগধ 

খ)  ুশিনগে 

গ) লুশিনী  

ঘ) েুদ্ধগযো 

 

৩. 'কদেোনোাং শপ্রয' এটি  োে উপোশধ? 

 ) অগ্বিো  

খ) চন্দ্রগুপ্ত কমৌয ে 

গ) সমুদ্র গুপ্ত 

ঘ) ধননন্দ 

 

৪. ২০১১ জনগণনো অনুযোযী ভোেগ্বতে েৃহত্তম আশদেোসী কগোষ্ঠী শ ? 

 ) কগোন্ড 

খ) শভল 

গ) সোাঁওতোল 

ঘ) মুন্ডো 

 

৫. Consumption Unit েলো হয? 



 ) কযৌথ পশেেোেগ্ব  

খ) অশেভক্ত পশেেোেগ্ব  

গ) শেস্তৃত পশেেোেগ্ব  

ঘ) এ   পশেেোেগ্ব  

 

৬. কযৌথ পশেেোেগ্ব  'Composite form of family' রূগ্বপ আখযো শদগ্বযশিগ্বলন- 

 ) কমশল 

খ) েগ্বিোগ্বমোে 

গ) কজমস কেজোে 

ঘ) েোগ্বজেস ও ল  

 

৭. 'Widow Remarriage Act' প্রেশতেত হয? 

 ) ১৯৫৫ 

খ) ১৮৫৬ 

গ) ১৯২৯ 

ঘ) ১৮৫০ 

 

৮. 'Marriage and family in India' েইটিে কলখ  ক ? 

 ) K.M.Kapadia 

খ) Giddings 

গ) MacIver 

ঘ) Ogburn and Nimcoff 

 

৯. সাংশেধোগ্বনে প্রস্তোেনোয 'ধম েশনেগ্বপক্ষ'  থোটি  ততম সাংগ্বিোধনীগ্বত যুক্ত হগ্বযগ্বি? 

 ) ৪২ তম 

খ) ৪৪ তম 

গ) ৪৬ তম 

ঘ) ৪৭ তম 

 

১০.'Who were shudras'- গ্রন্থটিে েচশযতো ক ? 

 ) আগ্বিদ ে 

খ) গোন্ধীজী 

গ) ঈশ্বেচন্দ্র শেদযোসোগে 

ঘ) েেীন্দ্রনোথ ঠো ুে 

 

১১.'Caste and class in India'- গ্রন্থটিে েচশযতো ক ? 

 ) শ্রীশনেোস 

খ) জজ.এস. ঘুগ্বে 

গ)  োপোশিযো 

ঘ) ইেোেতী  োগ্বভে 

 

১২. স্বপোাংগ্বক্তযতো হল __ েযেস্থোে অনযতম বেশিষ্ট্য। 

 ) কেশণ 

খ) জোশত 

গ) েন ে 

ঘ) সম্প্রদোয 

 

১৩. 'নোেী হল ভগেোগ্বনে শিতীয ভুল'-  োে উজক্ত? 



 ) কেগ্বিো 

খ) অযোশেগ্বটোিল 

গ) শনৎগ্বস 

ঘ) রুগ্বিো 

 

১৪. 'The child labour act'- চোলু হয  ত সোগ্বল? 

 ) ১৮৮৫ 

খ) ১৮৮৬ 

গ) ১৯৯০ 

ঘ) ১৯৯২ 

 

১৫.ভোেগ্বত েোধ েগ্ব যে শুরু হয  ত েিে েযগ্বস? 

 ) ৫০ 

খ) ৫৫ 

গ) ৬০ 

ঘ) ৬৫ 

 

১৬. .'TRYSEM' - এই প্র ল্পটি মূলত  োগ্বদে জনয? 

 ) গ্রোমীণ নোেী 

খ) িহুগ্বে নোেী 

গ) গ্রোমীণ যুে  

ঘ) িহুগ্বে যুে  

 

১৭. ১০০ শদগ্বনে  োজ েলগ্বত কেোঝোয?  

 ) PMAGY 

খ) SGRY 

গ) PMEGP 

ঘ) MGNREGS 

 

১৮. UNDP এে পুগ্বেো অথ ে শ ? 

 ) United Nations development programme 

খ) United Nations development policy 

গ) United Nations development project 

ঘ) United Nations development plan 

 

১৯.  'Ideal Type' পদ্ধশতে প্রেক্তো হগ্বলন - 

 ) অগোট ক ো াঁৎ 

খ) হোে েোি কেন্সোে 

গ) মযোক্স ওগ্বযেোে 

ঘ) এশমল িুগ্বখ েইম 

 

২০. সমোজশমশত(Sociometry)-ে প্রেতে  হগ্বলন - 

 ) মযোক্স ওগ্বযেোে 

খ) ওগ্বপন কহইমোে 

গ) জযো ে মগ্বেগ্বনো 

ঘ) শগশিাংস 

 

২১. পয েগ্বেক্ষণ পদ্ধশত হল এ টি-  



 ) তথয সাংগ্রগ্বহে পদ্ধশত 

খ) তথয প্রজিযো েগ্বনে পদ্ধশত 

গ) তথয শেগ্বেষগ্বণে পদ্ধশত 

ঘ) তথয কপ্রেগ্বণে পদ্ধশত 

 

২২. 'Research Method' - গ্রগ্বন্থে েচশযতো হগ্বলন? 

 ) েোম আহুজো 

খ) শেদযোভূষন ও সচগ্বদে 

গ) মযো োইভোে 

ঘ) মুে 

 

২৩. ক োন তথয সাংগ্রগ্বহে কক্ষগ্বে উত্তেদোতোগ্ব  শিশক্ষত হওযো প্রগ্বযোজন? 

 ) প্রশ্নমোলো 

খ) সোক্ষোৎ োে 

গ) পয েগ্বেক্ষণ 

ঘ) সোমোজজ  জশেপ 

 

২৪. তথয শেগ্বেষগ্বণে পে এ জন গগ্বেষ  যো  গ্বেন তো হল- 

 ) অনুসন্ধোন 

খ) িযোেুগ্বলিন 

গ) পয েগ্বেক্ষণ 

ঘ) সোমোনযী েণ 

 

২৫. সোমোজজ  গগ্বেষণোে এগ্ব েোগ্বে কিষ ধোপটি শ ? 

 ) সাংগ্ব ত েন 

খ) সম্পোদনো 

গ) প্রশতগ্বেদন েচনো 

ঘ) সোেশন েণ 

 

 

Paper Code- II-B 

                                                                                                                                                                  মমাট- ১০০ 

                                                                                            নবভাগ- ক 

প্রনতটট মসকশন মেলক নযেনতম একটট কলর মমাট পাাঁচটট প্রলের উত্তর দাও। 

 

মসকশন-১ 

১. কেৌদ্ধ ধগ্বম েে সোমোজজ  কপ্রক্ষোপি আগ্বলোচনো  গ্বেো।                                          ১৫ 

২. ভোেগ্বতে উপজোশতগ্বদে নোনোশেধ সমসযো গুশল আগ্বলোচনো  গ্বেো।                        ১৫ 

৩. পশেেোে েযেস্থোে পশেেতেন এে শেশভন্ন  োেণগুশল আগ্বলোচনো  গ্বেো।                  ১৫ 

 

মসকশন- ২ 

৪. ভোেতীয সাংশেধোগ্বনে সোমোজজ  কপ্রক্ষোপি আগ্বলোচনো  গ্বেো।                            ১৫ 

৫. জোশতেযেস্থোে সাংজ্ঞো দোও। জোশত েযেস্থোে পশেেতেগ্বনে নোনোশেধ শদ  গুশল আগ্বলোচনো  গ্বেো। ৫+১০=১৫ 

৬. জনসাংখযো েৃজদ্ধে নোনোশেধ ও  োেণ গুশল আগ্বলোচনো  গ্বেো। 

 

মসকশন-৩ 

৭. ভোেগ্বত যুে সম্প্রদোগ্বযে সমসযো গুশল আগ্বলোচনো  গ্বেো।                                      ১৫ 

৮. সোমোজজ  গগ্বেষণোে শেশভন্ন ধোপ গুশল আগ্বলোচনো  গ্বেো।                                   ১৫ 



৯. প্রশ্নমোলো পদ্ধশত শ ? এে সুশেধো এোং অসুশেধো গুশল আগ্বলোচনো  গ্বেো।                ১৫ 

 

নবভাগ- ি 

প্রনতটট মসকশন মেলক নযেনতম একটট কলর মমাট পাাঁচটট প্রলের উত্তর দাও। মমাট- ৫ X৫=২৫ 

 

মসকশন-১ 

 

১. িী ো কলখ- কশ্বতোিে ও শদগিে                                                          ৫ 

২. জোশত ও কেশণ েযেস্থোে মগ্বধয পোথ ে য গুশল কলখ।                                ৫ 

৩. ধম েশনেগ্বপক্ষতো েলগ্বত  ী কেোঝোয?                                                   ৫ 

 

মসকশন- ২ 

৪. সোমোজজ  অসোগ্বমযে ধোেণো কলখ।                                                      ৫ 

৫. িী ো কলখ- বেশচগ্বেে মগ্বধয ঐ য।                                                     ৫ 

৬. ভোেগ্বত দোশেগ্বদ্রযে পোাঁচটি  োেণ েযোখযো  ে।                                       ৫ 

 

মসকশন-৩ 

৭. ভোেগ্বত েযস্কগ্বদে পোাঁচটি সমসযো আগ্বলোচনো  গ্বেো।                               ৫ 

৮. সোমোজজ  গগ্বেষণো শ ?                                                                     ৫ 

৯. প্রশ্নমোলো ও সোক্ষোৎ োে অনুসুশচে পোথ ে য শনরূপণ  গ্বেো।                    ৫ 
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