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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   

I. What is monogamy? 

একগািমতা কােক বেল ? 

II. Mention two features of joint family. 

যৗথ পিরবােরর দু ট বিশ  উে খ কেরা । 

III. What is secondary kinship? 

ি তীয় ণীর আ ীয়তার ব ন িক ? 

IV. What is education? 

 িশ া বলেত কী বােঝা ? 

V. Define leisure. 

অবসেরর সং া দাও । 

VI. Whose name is associated with the notion of hidden curriculum? 

 িহেডনকািরকুলাম এই ধারণা টর সােথ কার নাম সংযু  ? 

VII. What is meant by occupation in sociology? 

 সমাজতে  পশা শ টর অথ িক? 

VIII. What is meant by ‘convergence’ in the study of social change?  

সামা জক পিরবতন সং া  অধ ায়ন এর ে  ‘কনভারেজ ’ শ টর অথ িক?  

 

UNIT II 

2.  Answer any four of the following questions:                                                     (5x4=20) 
িন িলিখত যেকান চার ট ে র উ র দাও ৷ 
 

I. How does school education foster gender differences?  

িবদ ালয় িশ া িকভােব িল  বষম  বৃ  করেত স ম? 

II. How would you explain domestic violence? 

 গাহ  িহংসা ক তিম িকভােব ব াখ া করেব? 



III.  What are the social problems in old age? 

 বাধেক র সামা জক সমস া িল িক িক? 

IV.  What is the direction of social change today?  

বতমােন সমাজ কান িদেক পিরবিতত হে  ? 

V. Why have rates of unemployment rising? 

 বকার  কন বৃ  পাে ? 

VI. What is the importance to study sociology of body? 

দহ সমাজত  অধ য়েনর  িক? 

 

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

 িন িলিখত যেকান এক ট ে র উ র দাও 
 

I. Briefly discuss the effects of divorce and remarriage in modern society.  

আধুিনক সমােজ িববাহ িবে দ এবং  পুনিববােহর ভাব সংে েপ বণনা কেরা | 

II. Write briefly the role of mass media for social change.  

সামা জক পিরবতেন গনমাধ েমর ভূিমকা সংে েপ বণনা কেরা। 

 

      *** 


