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Paper: CC – 10  

Total Marks: 50 

(Theory = 32; Internal = 5; Tutorial = 8; Attendance = 5) 

Group A 

Answer any Two (2) Questions.       2 x 10 = 20 

1. Discuss the forms and nature of social mobility.   

2. What are the various kinds of gender inequalities that women face in the modern 

society?  

3. Write a note on Marx’s view on unequal economic capacities.    

4. Elucidate the different forms of social stratification.      

Group B 

Answer any Six (6) Questions.       6 x 2 = 12 

5. State two differences between race and caste. 

6. How does prejudice result in discrimination. Give an example. 

7. What is status insecurity? 

8. What are closed and open class systems? 

9. What is social stratification? 

10. Mention the four major types of social stratification. 

11. Define after Max Weber class. 

12. Define after Max Weber power. 

Group C (Internal Assessment) 

Answer any Five (5) Questions.                                      5 x 1 = 5 

1. What is gender stratification? 

2. What is ethnicity? 

3. Define ‘Neoinstitutionalism’. 

4. What is lateral mobility? 

5. What is the relationship between stratification and class? 



6. Mention any two characteristics of Social Stratification 

7. Define Functionalism. 

8. Define Status after Max Weber. 

Group D (Tutorial) 

Answer any One (1) Question.                          1 x 8 = 8 

1. Write a note on Gender Equality and Feminist Theory. 

2. Discuss the functions of Social Stratification.  

 

বিভাগ – ক 

যে য োন দুটি (২) প্রশ্নের উত্তর দাও।       ২ x ১০ = ২০   

১। সোমোজি  সচলতোর প্র োর এবং প্র ৃতত আশ্নলোচনো  র।     

২। আধুতন  সমোশ্নি নোরীরো  ী ধরশ্নের তলঙ্গ ববষশ্নমের মুশ্নিোমুতি হয়? 

৩। অসম অর্ থননতত  সক্ষমতো সম্পশ্ন থ মো থশ্নসর দৃটিভতঙ্গশ্নত এ টি টীকা লেখ।   

৪। সোমোজি  স্তরতবনেোশ্নসর তবতভন্ন প্র োর বেোিেো  র। 

বিভাগ – খ 

যে য োন ছয়টি (৬) প্রশ্নের উত্তর দাও।      ৬ x ২ = ১২  

৫। বে থ এবং িোততর মশ্নধে দুটি পোর্ থ ে বে থনো  র। 

৬।  ুসংস্কোশ্নরর ফশ্নল ববষমে  ী ভোশ্নব হয়? এ টি উদোহরে দোও।  

৭। মে থোদোর তনরোপত্তোহীনতো  ী? 

৮। বন্ধ এবং মুক্ত যেেী পদ্ধতত  ী  ী? 

৯। সোমোজি  স্তরতবনেোস  ী? 

১০। চোরটি প্রধোন ধরশ্নের সোমোজি  স্তরতবনেোস উশ্নেি  র। 

১১। মেোক্স ওশ্নয়বোর যেেীর সংজ্ঞো দোও। 

১২। মেোক্স ওশ্নয়বোর ক্ষমতোর সংজ্ঞো দোও।        



বিভাগ – গ (Internal Assessment) 

যে য োন পোাঁচটি (৫) প্রশ্নের উত্তর দাও।      ৫ x ১ = ৫  

১। তলঙ্গ স্তরবদ্ধ রে  ী? 

২। ন ুৃলতত্ত্ব  ী? 

৩। নব-সংতবধোনবোদ’ সংজ্ঞোতয়ত  র। 

৪। পোর্শ্বীয় সচলতো  ী? 

৫। স্তরতবনেোস এবং যেেীর মশ্নধে সম্প থ  ী? 

৬। সোমোজি  স্তরতবনেোশ্নসর যে য োনও দুটি ববতিিে উশ্নেি  র।  

৭। ক্রিয়াবাদ তত্ত্ব সংজ্ঞোতয়ত  র। 

৮। মেোক্স ওশ্নয়বোর মে থোদোর সংজ্ঞো দোও। 

বিভাগ – ঘ (Tutorial) 

যে য োন এ টি (১) প্রশ্নের উত্তর দাও।      ১ x ৮ = ৮  

১। তলঙ্গ সমতো এবং নোরীবোদী তত্ত্ব উপর এ টি টীকা লেখ।   

২। সোমোজি  স্তরতবনেোশ্নসর জিয়ো লোপ আশ্নলোচনো  র। 

     


