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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   
a. Define social inequality.  

সামা জক অসােম র সং া দাও । 
b. What is social differentiation?  

সামা জক িবভাজন িক ?  
c. Define social stratification. 

রিবন ােসর সং া দাও । 
d. What is social mobility?  

সামা জক সচলতা  িক ?  
e. What is gender?  

িল  িক ?  
f. What is ethnicity? 

নৃকুল িক ?  
g. What is social reproduction?  

সামা জক পুনগঠন িক ?  
h. What is feminism?  

নারীবাদ কােক বেল ?  
UNIT II 

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

সামা জক রিবন ােসর বিশ  িল ব াখ া কেরা ।  
b) Explain various types of social mobility. 

সামা জক সচলতার িবিভ  ধরন িল িবে ষণ কেরা ।  
c) Analyse various factors of social mobility.  

সামা জক সচলতার প ােত িবিভ  কারণ িল ব াখ া কেরা।  
d) Explain the differences between class and caste. 

ণী এবং জােতর মেধ  পাথক  িবে ষণ কেরা ।  
e) Explain Marx’s theory of stratification. 

রিবন াস সং া  মাকেসর ত ট িবে ষণ কেরা ।  
f) Write a note on feminisation of stratification. 

রিবন ােসর নারীকরণ-র উপর এক ট ট কা লখ ।  
 



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

 িন িলিখত যেকান এক ট ে র উ র দাও I 
a) Explain critically Max Weber’s theory of social stratification. 

সামা জক রিবন াস সং া  ওেয়বােররত ট সমােলাচনা মূলক ভােব িবে ষণ কেরা ।  
b) Explain functional explanation of social stratification with special reference of Talcott 

Parsons. 
ট ালকট পারসনস্ ক অনুসরণ কের সামা জক রিবন ােসর য়াবাদী িদক ট িবে ষণ কেরা। 

 

      *** 


