B.A 1st Semester (Hons) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Sociology
Paper: CC1
Introductory 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 ‘sociological imagination’?
‘সমাজতাি ক ক না’ িক?
(b) Is sociology a science? Give two reasons for your answer.
সমাজত

িক এক

িব ান? তামার উ েরর সপে

(c) How is sociology related to political science?
সমাজত

িকভােব রা িব ােনর সে

স

িকত?

(d) Write about two major factors of social change.
সামািজক পিরবতেনর দু

মুখ কারণ িবধৃত কর।

(e) Distinguish between cooperation and conflict.
সহেযািগতা ও

ে র মেধ পাথক কর।

(f) What is universality of culture?
সং ৃ িতর সবজনীনতা িক?

দু

যুি

দাও।

(g) What are the major agencies of socialization?
সামািজকীকরেণর মুখ মাধ ম

িল িক িক?

(h) Distinguish between ascribed and achieved status.
আেরািপত ও অিজত মযাদার মেধ পাথক কর।
2. Answer any three questions. Write each answer within 400 words: 3x10=30
য কান িতন
(a)

What is common sense? How would you distinguish between common sense and sociology?
3+7
সাধারণ

(b)

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

ান িক? তু িম িকভােব সাধারণ

ান ও সমাজতে র মেধ পাথক করেব?

Discuss the relationship between ‘diversity of culture’ and ‘ethnocentrism’.
‘সাং ৃ িতক বিচ ’ ও ‘নৃ লেক ীকতার’ মেধ স

(c)

ক আেলাচনা কর।

Define social group. Write about the two major forms of social group. 3+7
সামািজক গা ী ক সং ািয়ত কর। সামািজক গা ীর দু

(d)

েক লখ।

What is socialization? What are the different forms of socialization? 3+7
সামািজকীকরণ িক? সামািজকীকরেণর িবিভ

(e)

মুখ ধরন স

ধরন

িল িক িক?

What do you mean by social stratification? Discuss the major forms of social mobility.
3+7
সামািজক

রিবন াস বলেত তু িম িক বাঝ? সামািজক সচলতার মুখ ধরন

কর।

__________

িল আেলাচনা

