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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:                                                10 x2=20 

িন িলিখত য কান দশ ট ে র উ র লখ ।  
 

a. Who wrote the book ‘History of Human Marriage’? 
‘History of Human Marriage’-বই টর লখক ক? 

 
b. Who said ‘extended family is a composite form of the family’? 

‘এ েটে ড ফ ািমিল’ হল পিরবােরর একটা যৗথ প -এ কথা ক বেলেছন? 
 
c. When was the Hindu Marriage Act passed by the Government of India? 

ভারত সরকার কতৃক কেব িহ  ুিববাহ আইন পাশ হয়? 
 

d. Who is considered to be the father of educational sociology? 
এডেকশনাল সািসওল জর জনক কােক বলা হয়?  

 
e. Who wrote Deschooling Society? 

Deschooling Society -বই টর লখক ক?  
 
f. What do you mean by the term genocide? 

জেনাসাইড বলেত তিম িক বােঝা? 
 

g. What do you mean by the term discrimination? 
বষম  বলেত তিম িক বােঝা? 

 



h. Who are the ‘cosmopolites’? 
‘কসেমােপালাইটস’ কারা? 

 
i. What are language codes? 

'ল া ুেয়জ কাড' িক? 
 
j. What is meant by classificatory system of kinship? 

ািতে র ণী িবভাজন প িত বলেত কী বােঝা? 
 
k. What is city?  

নগর িক? 
 
l.  Define ethnocentrism. 

নৃকুলপ পািতে র সং া দাও। 
 
m. What is meant by dormitory town? 

ডরিমটির টাউন বলেত কী বােঝা?  
 
n. What is hidden curriculum?  

লু ািয়ত পাঠ সচূী কী? 
 
o. What is meant by absent father? 

অনুপি ত িপতা বলেত কী বােঝা? 

 

2. Answer any four of the following questions. Write each answer within 200   
words.          4×5=20 
িন িলিখত য কান চার ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র             
২০০ শে র মেধ  িলখেত হেব। 

   
a. Write a short note on New Racism. 

New Racism স েক সংি  ট কা লখ। 

b. How do you differentiate between ethnic group and ethnicity?  

এথিনক গা  এবং এথিনিস টর মেধ  তিম িকভােব পাথক  করেব? 

c. What was Howard’s idea of Garden City? 

গােডন িস ট স েক হাওয়াড এর ধারণা িক িছল? 



d. What are the prerequisites for the existence of a city? 

শহেরর অ  র ার পূবশত িল িক িক? 

e. Do you think religion influences ethnic group formation? 

তিম িক মেন কেরা ধম নৃকুলেগা  গঠন ক ভািবত কের? 

f. Differentiate between Deviance and Crime with examples. 

           উদাহরণ সহ  িবচ িত এবং অপরােধর মেধ  পাথক  কর। 

 

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

400 words.           2×10=20 

িন িলিখত য কান দু ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র ৪০০ শে র 

মেধ  িলখেত হেব। 

a. Describe the functionalist view of crime.  
 অপরােধর কাযবাদী দৃ ভি ট বণনা কেরা। 

b. Discuss different forms and agencies of social control. 

সামা জক িনয় েণর িবিভ  করণ ও মাধ ম িল আেলাচনা কেরা। 

c. Examine the nature of work and economy as explained by the functionalist 
perspective. 

কাজ এবং অথনীিতর কৃিত িবষেয় য়াবািদ ি ত ট আেলাচনা কেরা।  
 
d. Explain multiculturalism. 

 বহসং ৃ িতবাদ- ক ব াখ া কেরা। 
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