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UNIT I 

 

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

িন িলিখত যেকােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও।  

I. What do you mean by social stratification? 

সামা জক রিবন াস বলেত কী বােঝা ? 

II. Define ethnic group. 

নৃকুল গা র সং া দাও। 

III. Define Race. 

জােতর সং া দাও। 

IV. Define Gender. 

িল  কােক বেল? 

V. Define Class. 

িণর সং া লখ। 

VI. Define meritocracy. 

Meritocracy এর সং া লখ। 

VII. What is absolute poverty ? 

চরম দাির  কােক বেল ? 

VIII. What is culture of poverty ? 

দাির -সং ৃ িত কােক বেল ? 
UNIT II 

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

িন িলিখত যেকােনা চার ট ে র উ র দাও।  

I. How does gender inequality remain in household? 

পিরবােরর মেধ  কীভােব িল  বষম  দখা যায়? 

II.  Discuss the relationship between social inequality and social stratification. 

সামা জক অসাম  এবং সামা জক রিবন ােসর স ক আেলাচনা কেরা। 



III. What are the major differences between Marxian and Weberian approaches 

to social stratification? 

সামা জক রিবন াস স েক মা  এবং ওেয়বােরর দৃ ভি র পাথক  কী কী? 

IV. Discuss the mobility in caste system. 

জাতব ব া ও সচলতার প আেলাচনা কেরা। 

V. What are the obstacles of social mobility? 

সামা জক সচলতার পেথ বাধা িল িক িক? 

VI. Write a short note on ethnicity. 

জাত েবাধ  স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 
 

UNIT III 

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

িন িলিখত যেকােনা এক ট ে র উ র দাও।  

I. Discuss the Functional perspective of social stratification. 

সামা জক রিবন াস স েক য়াবাদী দৃ ভি  আেলাচনা কেরা। 

II. Discuss the various forms of social stratification in India.  

ভারতবেষ সামা জক রিবন ােসর িবিভ  কার িল আেলাচনা কেরা। 

 

 


