
                          B.A 5TH Semester  Honours Examination, 2021(CBCS) 
                                                    Subject : Sociology 
                                                           Paper : DSE 1 

      (SOCIAL STRATIFICATION) 
 
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 ট ে র উ র লখ ৷  িত ট উ র ২০০ শে র মেধ  িলখেত   হেব ৷ 
 

a) Write a short note on class as a system of social stratification. 

সামািজক রিবন ােসর এক  ব ব া িহেসেব ণীর উপর ছাট কা লখ ।  
 
b) Discuss, in brief, Weber’s concept of status with suitable instances. 

উপযু  উদাহরণসহ ওেয়বােরর মযাদার ধারণা সংে েপ আেলাচনা কর ।  
 
c) What is meant by ‘untouchability’? 

 ‘অ ৃশ তা’ বলেত কী বাঝায়?  
 
d) Discuss, in brief, the relationship between caste and gender. 

জাত ও িলে র স ক সংে েপ আেলাচনা কর ।   
 
e) Write, in brief, about the changing nature of working class in contemporary times. 

সা িতক কােল িমক ণীর পিরবতনশীল কৃিতর উপর সংে েপ লখ ।  
 
f) Is social mobility possible within the caste system? Give reasons for your answer. 

জাত ব ব ার মেধ  িক সামািজক সচলতা স ব? তামার উ েরর পে  যুি  দাও ।  
 
g) Discuss, in brief, the role of education as an agent of social mobility. 

সামািজক সচলতার মাধ ম িহেসেব িশ ার ভূিমকা সংে েপ আেলাচনা কর ।  

 
h) How does class affect lifestyle? Give suitable examples. 

ণী কীভােব জীবনৈশলী ক ভািবত কের? উপযু  উদাহরণ দাও ।  



2. Answer any three of the following questions. Write each answer within 400 
words.             3x10=30               
িন িলিখত যেকােনা িতন ট  ে র উ র লখ ৷  িত ট উ র ৪০০ শে র মেধ  িলখেত  
হেব৷ 

 

a) Discuss critically the key tenets of Functionalist theory of social stratification. 

সামািজক রিবন ােসর ি য়াবাদী তে র মুখ  বিশ সমূেহর সমােলাচনামূলক আেলাচনা 

কর ।  

b) Write a note on politicization of caste.                   

জাত ব ব ার রাজনীিতকরেণর উপর এক  কা লখ ।   
 
c) Write an essay on changing nature of caste in Neo-liberal India. 

      নব-উদারৈনিতক ভারেত জাত ব ব ার পিরবিতত ধরেণর উপর এক  রচনা লখ ।  
 
d) How does gender affect social stratification? Give suitable examples. 

     িল  কীভােব সামািজক রিবন াসেক ভািবত কের? উপযু  উদাহরণ দাও ।  
 
e) What are the various types of social mobility? Discuss with suitable examples.  

     সামািজক সচলতার িবিভ  কার কী কী? উপযু  উদাহরণসহ আেলাচনা কর ।  

 
 
 
 
 
 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.A 5TH Semester  Honours Examination, 2021(CBCS) 

Subject : Sociology 
Paper: DSE-1 (OR) 

(SOCIAL ISSUES IN INDIA-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 ট ে র উ র লখ ৷  িত ট উ র ২০০ শে র মেধ  িলখেত হেব ৷ 
 

a) What are the indicators of 'population explosion'? 

'জনসংখ া িবে ারণ' এর িনেদশক েলা কী কী? 
 

b) What do you mean by migration?  

পিরযান বলেত িক বাঝ ? 

c) What is meant by ‘violence’ against women? 

মিহলােদর িব ে  ‘িহংসা’ বলেত িক বাঝায়? 

d) Explain the concept of youth unrest.                       

যুব অি রতার ধারণা  ব াখ া কর।  
e) Is Communalism a social problem in India? 

সা দািয়কতা িক ভারতবেষর এক  সামািজক সমস া ? 
f) Write a short note on the concept of family welfare.      

  পিরবার কল াণ ধারণা স েক এক  ছােটা কা লখ ।     
 g) What are the consequences of rural to urban migration? 

   াম থেক শহের পিরযান এর ফলাফল েলা কী কী?  

 h) What is meant by ethnic violence?                       

      নৃ ল িহংসা িক? 



2. Answer any three of the following questions Write each answer within 400 words.                                                                                          

3x10=30 

িন িলিখত য কান িতন  ে র উ র লখ । িত  উ র ৪০০ শে র মেধ  িলখেত হেব । 

a) Elaborate on the factors that are involved in migration.  

পিরযােনর অ িনিহত য সকল কারণ িল আেছ স িল স েক ব াখ া কর ।   

b) Highlight the major strategies adopted to eradicate poverty and unemployment in 

India.                                                              

ভারতবেষ দাির  এবং বকার  রীকরেণর জন  য কৗশল িল অবল ন করা হেয়েছ 
সই িলেত আেলাকপাত কর ।  

c) Elucidate the different forms of violence that women face in India.                                 
ভারতবেষ মিহলারা য িবিভ  ধরেনর িহংসার িশকার হয় তা স েক ব াখ া কর । 
d) Discuss different measures adopted to control communal violence in India. 

 সা দািয়ক িহংসা িনয় ণ করার জন  ভারেত য সকল পদে প হন করা হেয়েছ স 
েলা আেলাচনা কর । 

e) Write an essay on the problem of child labour in India.   
            ভারেত িশ েমর সমস া িনেয় এক  রচনা লখ । 

 

 
 
 
 
 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


