B.A 2nd Semester (General) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: Sociology
Invitation to Sociology II
Paper: GE2/CC1B (Gen.)
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
practical and upload answer sheets following University rules.
দি ণ া
সংখ া িল পূণমান িনেদশক। 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 ten of the following questions.

িন িলিখত য কান দশ ট
a.

ে র উ র লখ।

What is marriage?
িববাহ কােক বেল?

b.

What is nuclear family?
অণু পিরবার িক?

c.

Mention any two advantages of family.
পিরবার এর য কােনা দু ট সুিবেধ উে খ কর।

d.

What is secularism?
ধম িনরেপ

e.

Define religion.
ধম এর সং

f.

া দাও।

What are the major religions in the world?
িবে

g.

তা িক?

মুখ ধম

িল িক িক?

Mention any two features of urban area.
নগেরর য কােনা দু ট বিশ

লখ।

10 x2=20

h.

Mention any two problems of urbanization.
নগরােয়েনর য কান দু ট সমস ার উে খ কেরা।

i.

Mention any two changes of family in modern world.
আধুিনক িবে

j.

পিরবােরর য কান দু ট পিরবতন উে খ কর।

Name any two formal agencies of social control.
সামা জক িনয় েনর য কান দু ট আনু ািনক মাধ ম এর নাম লখ।

k.

Define education.
িশ

l.

ার সং

া দাও।

What is Teknonymy?
Teknonymy িক?

m.

What is social control?
সামা জক িনয় ণ িক?

n.

What is deviance ?
িবচ িত িক?

o.

Define kinship
আ ীয়তার সং

া দাও।

2. Answer any four of the following questions. Write each answer within 200
words.

4x5=20

িন িলিখত য কান চার ট

ে র উ র লখ ।

েত কটা উ র ২০০ শে র

মেধ িলখেত হেব।
a. Explain with examples the concept of social control.
সামা জক িনয় ণ এর ধারণা ট উদাহরণ সহেযােগ ব াখ া কেরা।
b. Distinguish between magic and religion.
যাদুিবদ া ও ধম- এর মেধ পাথক কেরা।

c. Write a note on the functions of education.
িশ

ার কাযাবলীর উপর এক ট ট কা লেখা।

d. What is cultural reproduction?
সাং ৃ িতক পুন ৎপাদন িক?
e. Write a short note on secularism.
ধমিনরেপ

তা স

েক এক ট সংি

ট কা লখ।

f. What are the features of urban areas?
নগেরর বিশ

িল িক িক?

3. Answers any two of the following questions. Write each answer within 400
words.

2x10=20

িন িলিখত য কান দু ট

ে র উ র লখ ।

েত কটা উ র ৪০০ শে র মেধ

িলখেত হেব।
a. Write, in details, the kinship patterns found in India.
ভারেত আ ীয়তার স

েকর উপর িব ািরত ভােব লখ।

b. What are the changing patterns of marriage in present society?
বতমান সমােজ িববােহর পিরবিতত

প

িল কী?

c. Write a note on education.
িশ

ার উপর এক ট ট কা লখ ।

d. What are the different types of family found in India?
ভারেত পিরবােরর িবিভ

কার

িল কী কী?

______________

