
B.A 1st Semester General Examination, 2021(CBCS) 
Subject : Sociology 
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 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 হেব৷ 

a) What is Sociology? 

সমাজত  কােক বেল? 

b) Mention any five functions of socialization.  
সামািজকীকরেণর যেকােনা পাঁচ  কাযাবলী উে খ কেরা ৷ 

c)What is ethnocentrism? 

াজাত েবাধ কােক বেল? 

d)Write a note on the relation between sociology and anthropology.  
সমাজত  এবং  নৃত   এর মেধ  স েকর উপর এক  কা লখ ৷ 

e) Differentiate between association and institution. 
          সংগঠন এবং িত ােনর মেধ  পাথক  কর ৷  

f) How is modernization bringing social change?  

আধুিনকীকরণ িকভােব সামািজক পিরবতন িনেয় আেস? 

g) What are the different forms of stratification? 

সামািজক রিবন াস এর কার িল উে খ কেরা ৷  

h) What is social mobility? 

সামািজক সচলতা কােক বেল? 

 
 



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 
হেব৷ 

a) Assess the role of education as an agency of socialization.  
সামািজকীকরেণর মাধ ম িহেসেব িশ ার ভূিমকা মূল ায়ন কর। 

b) Discuss the major components of culture. 

সং ৃ িতর ধান উপাদান িল আেলাচনা কর।                

     c) Write, in details, the scope and subject matter of sociology.  

     সমাজতে র পিরিধ এবং িবষয়ব র উপর িব ািরত ভােব লখ ৷ 

          d) What is the impact of westernization on different aspects of Indian society? 

     ভারতীয় সমােজর কান কান ে  পি মীকরেণর ভাব ল  করা যায়? 

            e) Discuss gender as a form of social stratification. 

              সামািজক রিবন াস এর এক  ধরণ িহেসেব িল  ক আেলাচনা কর।  

 

 

 

_____________ 


