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UNIT I 

1. Answer any five of the following questions:                                                     (2x5=10) 

I. Define Sociology 
সমাজতে র সং া দাও। 

 
II. Define master status. 

ধান মযাদার সং া দাও। 
 

III. Define primary group. 
াথিমক গা র সং া দাও। 

 
IV. Define association. 

সিমিতর সং া দাও । 
 

V. Write down two examples of folkways. 
লাকাচােরর দু ট উদাহরণ লখ । 

 
VI. Write down two examples of non-material culture. 

সং ৃ িতর দু ট অব গত উপাদােনর উদাহরণ লখ। 
 

VII. Write down two differences between Sociology and History. 
সমাজত  ও  ইিতহােসর দু ট পাথক  লখ। 
 

VIII. Define society. 
সমােজর সং া দাও। 

 
UNIT II 

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

I. What are the differences between primary group and secondary group? 
াথিমক গা  ও গৗণেগা র পাথক েলা কী কী ? 

 



 
II. What are the major types of society? 

সমােজর ধান কারেভদ িল কী কী ? 
 

III. Write a short note on sociological imagination. 
সমাজতা ক ক নাশ র উপর এক ট সংি  টকা লখ । 
 

IV. Discuss the relationship between Sociology and Psychology. 
সমাজত  এবং মনিবদ ার মেধ  স ক আেলাচনা কেরা । 
 

V. What are the main agencies of Socialization? 
সামা জকীকরণ য়ার ধান মাধ ম িল কী কী ? 
 

VI. What are the impacts of technology on social change? 
সামা জক পিরবতেনর ে  যু র ভাব কী ? 

 

UNIT III 

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

I. Do you think, Sociology as a Science? Explain it. 
তিম িক মেন কেরা, সমাজত  এক ট িব ান ? আেলাচনা কেরা । 
 

II. What is the practical relevance of Sociology in present society? 
বতমান সমােজর পিরে ি েতস মাজতে র ব বহািরক তাৎপয কী কী ?  

 

      *** 


