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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 polygyny? 

ব পি  িববাহ িক?  
II. Mention two alternative forms of marriage. 

িববােহর দু ট িবক  ধরন উে খ কর।  
III. What is clan? 

গা  িক?  
IV. What are the main causes behind the increasing rate of divorce in India? 

ভারেত িববাহ িবে েদর হার বৃ র িপছেনর মূল কারণ িল িক িক ?  
V. Differentiate work from leisure. 

কম ও অবসেরর মেধ  পাথক  কর।  
VI. Whose name is associated with the notion of cultural capital? 

সাং ৃ িতক পুঁ জ এই ধারনা টর সােথ কার নাম যু ?  
VII. What is meant by occupational pressure? 

কমে ে  চাপ বলেত িক বাঝায় ? 
VIII. How does sociology differentiate health and illness?  

া  ও অসু তার মেধ  সমাজত  িকভােব পাথক  কের ?  

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

িন িলিখত যেকান চার ট ে র উ র দাও ৷ 
I. Explain degree of kinship with suitable examples.  

উদাহরণসহ আ ীয়তার িবিভ  ধরন িল ব াখ া কর।  
II. Write a short note on the concept of de-schooling.  

‘Deschooling’- ধারনা টর উপর এক ট সংি  ট কা লখ।  
III.  Critically analyze the effects of new technology on education.  

িশ ার উপর নতন যু র ভােবর িবষয় ট সমােলাচনামূলক ভােব িবে ষণ কর।  
IV. Write a short note on usages of kinship.  

আ ীয়তার ব াবহািরক ধরেনর উপর এক ট সংি  ট কা লখ।  
V. Discuss the relevance of Fordist principles in present society. 

বতমান সমােজ ফােডর নীিতর াসি কতা আেলাচনা কর।  
VI. Critically analyze the role of gender on education from your point of view.  

িশ াে ে  িলে র ভূিমকা - তামার দৃ ভি  অনুযায়ী সমােলাচনামূলকভােব ব াখ া কর।  

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

 িন িলিখত যেকান এক ট ে র উ র দাও 
I. Briefly discuss cyclical social change and its impact on modern society.  

চ াকার সামা জক পিরবতন ও আধুিনক সমােজ এর ভাব  আেলাচনা কর।  
II. Critically discuss changing role of work and its impact on family in post pandemic situation.  

উ র মাহামাির পযােয় কােজর পিরবিতত পিরি িত  ও পিরবােরর উপর তার ভাব এই িবষয় ট  
সমােলাচনামূলকভােব আেলাচনা কর।  

      *** 


