
B.A 1st Semester  Honours Examination, 2021(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 and  
                              upload answer sheets following University rules 
 
                                 দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমান িনেদশ কের ৷ 
পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব এবং িব িবদ ালেয়র িনয়ম অনুসরণ কের  
                                                 উ রপ  আপেলাড করেত হেব ৷ 

 
1. Answer any six of the following questions. Write each answer within 200 words.  6x5=30 
    িন িলিখত যেকােনা ছয়  ে র উ র লখ ৷  িত  উ র ২০০ শে র মেধ  িলখেত হেব ৷ 

a)   What are the commonalities between open and closed stratification system. 

        মু  এবং ব  রিবন ােসর মেধ  িমল িল িক িক? 

b)    Distinguish between caste and class system. 

        ণী এবং জাত ব ব ার মেধ  পাথক  কর। 

 c)   Recognize the characteristics that define and identify a class. 

        িণ ব ব া ক িনধারণ কের এবং িনিদ  কের এমন বিশ  িল ক িচি ত কর। 

  d)  Differentiate between micro and macro sociology. 

       বৃহৎ ও অনু সমাজত  র মেধ  পাথক  কর। 

   e) How does ascribed status influence achieved status? 

       আেরািপত মযাদা িকভােব অ জত মযাদা ক ভািবত কের? 

   f) Describe why socialization is important for both individuals and society. 

        ব  এবং সমাজ উভেয়র জন  কন সামা জকীকরণ পূণ তা ব াখ া কর। 

 g) Under what conditions resocialization occurs. 

       কান কান অব ায় পুনঃ-সামা জকীকরণ ঘেট? 

 



h) Is there any similarity between sociology and anthropology? Comment. 

         সমাজত  এবং নৃত  এর মেধ  িক কান সাযুজ  আেছ? ম ব  কর । 

 
2. Answer any three of the following questions. Write each answer within 400 words 3x10=30                

িন িলিখত যেকােনা িতন   ে র উ র লখ ৷  িত  উ র ৪০০ শে র মেধ  িলখেত হেব ৷ 
 
a) Discuss the relevance of sociology in present day society. 

 
 বতমান সমােজ সমাজতে র াসি কতা আেলাচনা কর। 
 

b) Discuss the relation between cultural relativism and ethnocentrism. 
 
 সাং ৃ িতক আেপি কতাবাদ ও াজাত িভমান এর  মেধ  স ক আেলাচনা কর। 
 

c) Discuss how digital media has influenced human relations. 
িড জটাল মাধ ম িকভােব মানবীয় স ক ক ভািবত করেছ তা আেলাচনা কর। 
 

d) Is the influence of primary group declining in society today? Discuss. 
আজেকর সমােজ াথিমক গা র  িক াস পাে ? আেলাচনা কর।  

 

e) Why is gender an important category of social stratification?  Give reasons. 

 সামা জক রিবন ােসর এক ট বগ িহেসেব িল  কন পূণ? যু  দাও। 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 


