B.A. 1st Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Sociology (GENERAL)
Paper: CC1A/GE1
Invitation to Sociology I
Time: 3 Hours

Full Marks: 60
The figures in the right-hand margin indicate full marks.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable
andupload answer sheets following University rules.
দি ণ া
সংখ া িল ে র পূণমান িনেদশ কের। পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র
িদেত হেব এবং িব িবদ ালেয়র িনয়ম অনুসরণ কের উ রপ আপেলাড করেত হেব।

1. Answer any six of the following questions. Write each answer within 200 words: 6x5=30
িন িলিখত যেকােনা ছয়

ে র উ র দাও:

িত

উ র ২০০ শে র মেধ িলখেত হেব।

a) What is socialization?
সামা জকীকরণ কােক বেল?
b) Mention any four agencies of socialization.
সামা জককরেণর যেকান চার ট মাধ ম উে খ কর ।
c) What is social process?
সামা জক
য়া কােক বেল?
d) Write a note on the relation between sociology and history.
সমাজত এবং ইিতহােসর মেধ স েকর উপর এক ট ট কা লখ ।
e) What is social stratification?
সামা জক রিবন াস কােক বেল?
f) What do you mean by caste system?
জািতব ব া বলেত িক বাঝ?
g) What are the differences between caste and class?
জািত ও
ণীর মেধ পাথক িক িক?

h) Explain the concept of estate.
এে ট থার ধারণা ব াখ া কর।
2. Answer any three questions. Write each answer within 400 words: 3x10=30
য কান িতন

ে র উ র দাও। িতিদন উ র ৪০০ শে র মেধ িলখেত হেব।

a) Examine the concept of social mobility.
সামা জক সচলতার ধারণা পযােলাচনা কর।
b) What are the characteristics of culture?
সং ৃ িতর বিশ

িল িক িক?

c) How is the focus of sociology different from other social sciences?
কমন ভােব সমাজতে র মূল আেলাচ িবষয় অন ান সমাজ িব
d) Define group and state its different forms.
গা

কােক বেল এবং এর িবিভ ধরণ েলা উে খ কর।

e) What is the relation between sociology and common sense?
সমাজত

এবং সাধারণ

ান এর মেধ স

ক িক?

________________

ান থেক পৃথক?

