Dewan Abdul Gani College
B.A Part-II Final assessment- 2021
Subject:- Sociology General Paper:- II-A & I-B
Full Marks:- 75
Paper:- II-A (12×2=24)

১. ধমিনর প শ
ল া ন শ ______________ থ ক এ স ছ ।
ক। সিরকু লাম খ। সকু লাম গ। সিরকালচার
ঘ। শকলুশন
২. বিচ র অথ হল ------ক। িবিভ মানুষ খ। িবিভ ধম গ। িবিভ দ শর জনগণ ঘ। যুথব র
পাথক
৩. ভারতব ষর আিদ ধম হল-------------ক। ইসলাম খ। িখ ান গ। বৗ
ঘ। িহ ু
৪. ভারতব ষর িবিভ বিচ িল হল-------------ক। জািত খ। ভাষা গ। ধম ঘ। উপ রর সবক
৫." Culture of poverty" ক বণনা ক র ছন ----ক। ম া ও য়বার খ। ট ালকট পারসনস গ। অসকার লুইস ঘ। িমলার
৬. িশ িম কর ঊধবয়স সীমা কত------------ক। ১২ বছর খ। ১৪ বছর গ। ১১বছর ঘ। ১৬বছর
৭. চতরা ম হল -------------------ক। জন ধ মর পথ খ। িহ ু ধ মর পথ গ। বৗ ধ মর পথ ঘ। ইসলাম ধ মর পথ
৮. একক সমী া িনহত আ ছ ------------------ক। পিরমাণগত িব ষণ খ। পিরমাণগত ও নগত িব ষণ গ। নগত িব ষণ ঘ। উপ রর সব িল
৯. িন র কান প িত ত কম খরচ হয়---------------ক। একক সমী া খ। ডাক যা গ ামালা প িত গ। সা াৎকার ঘ। ামালা প িত
১০." ি -র " এর মূল নীিত িল হল------------ক। জন ধম খ। বৗ ধম গ। িহদু ধম ঘ। ি ান ধম
১১. ভারতীয় সংিবধা ন কান ধারায় "অন সর নী" কথা বলা হ য় ছ----ক। ১৫(৪)
খ।১৬(৪)
গ। ১৭(৪)
ঘ। ২৩(৪)
১২. ITDP এর পু রা নাম িক ? --------ক। International Tribunal Development plan
খ। Intergrated Tribal Development programme
গ। Intergrated Territorial Development programme
ঘ। Integrated Tax Development programme

Paper:- II-B (51)

িবভাগ- ক
১. ভারতীয় ি ত বিচ ও ঐক সম আ লাচনা কর।
২. ভার তর এক সামািজক সমস া িহসা ব দির সম আ লাচনা কর।

১৬
১৫

িবভাগ- খ
৩. সামািজক সমস ার বিশ িল আ লাচনা কর।
৪. ইসলাম ধ মর বিশ িল িক িক ?
৫. মু খামুিখ সা াৎকা রর বিশ িল িক িক ?
৬. ভার তর যুব সা দা য়র সমস া িল িক িক ?

৫
৫
৫
৫

Answer scripts will be submitted to the following email:- dagcsociology@gmail.com
Last date of submission :- 4.09.2021

