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Group A 

Answer any 2 questions (20 x 2 = 40) 

1. Distinguish between community and association. Discuss whether associations are becoming more and 

more important in the present society. (10 + 10) 

2. Write a detailed note on the functions of the family. (20) 

3. Write a note on the breakdown of the joint family in India. (20) 

4. Write a note on caste as a system of social stratification in India. (20) 

5. Write a note on class as a system of social stratification. Discuss the different forms of social mobility. (10 

+ 10) 

Group B 

6. Answer any 5 questions (2 x 5 = 10) 

a. What is nuclear family? 

b. What is matrilineal family? 

c. What is slavery? 

d. What is social stratification? 

e. What are folkways? 

f. What are mores? 

g. What is community? 

h. What is role-conflict? 

i. What is role? 
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j. What is status? 

 

Bengali Version 

পূর্ণমান = ৫০ 

সময় = ২ ঘণ্টা 

 

বিভাগ ক 

যেককাকনা দটুি প্রকের উত্তর দাও (২০ x  ২০ = ৪০) 

১। সবমবি ও সম্প্রদাকয়র মকযে পার্ণকে বনকদণশ কর। আযুবনক সমাকে সবমবির গুরুত্ব 
ক্রমিযণমান বকনা আক াচনা কর। (১০ + ১০) 

২। পবরিাকরর কােণাি ী বিষকয় একটি বিশদ টীকা য খ। (২০) 

৩। ভারকি যেৌর্ পবরিাকরর পবরিিণ ন ও ভাঙ্গন বিষকয় একটি টীকা য খ।                
(২০) 

৪। একটি সামাবেক স্তরবিনোস িোিস্থা বিসাকি ভারিীয় সমাকে োিিোিস্থার গুরুত্ব 
আক াচনা কর। (২০) 

৫। একটি সামাবেক স্তরবিনোস িোিস্থা বিসাকি যের্ীিোিস্থা – একটি টীকা য খ। 
সামাবেক সচ িার বিবভন্ন প্রকার আক াচনা কর। (১০ + ১০) 

বিভাগ খ 

৬। যেককাকনা পাাঁচটি প্রকের উত্তর দাও। (২ x ৫ = ১০) 

ক। অনু-পবরিার কাকক িক ? 

খ। মািৃ-িংশানুক্রবমক পবরিার কাকক িক ? 

গ। দাসপ্রর্া কাকক িক ? 

ঘ। সামাবেক স্তরবিনোস কাকক িক ? 

ঙ। য াকাচার কাকক িক ? 



চ। য াকনীবি কাকক িক ? 

ছ। সম্প্রদায় কাকক িক ? 

ে। ভূবমকা-দ্বন্দ্ব কাকক িক ? 

ঝ। ভূবমকা কাকক িক ? 

ঞ। মেণাদা কাকক িক ? 
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