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Answer all the questions below 

 

Q.1. ___ভারতীয় ামীণ সামািজক কাঠােমার াথিমক একক। 

ক) িববাহ    খ) জািত 

গ) পিরবার   ঘ) স দায় 

 

Q.2.  িশ  িভি ক সমােজ য পিরবার ামী, ী এবং তােদর স ানেদর 

মেধ  সীমাব  থােক তােক বেল  

ক) বিধত পিরবার   খ) যৗথ পিরবার 

গ) অনু  পিরবার   ঘ) এ িলর কানওিটই নয় 

 

Q. 3. িন িলিখত কান ধরেনর পিরবার ব ব ায় পিরবােরর মূল শাসন 

কতা একজন পু ষ ও তার পদবী পরবতী জ  ব বহার কের -  

ক) মাতৃ ানীয় পিরবার  খ) িপতৃশািসত পিরবার 

গ) যৗথ পিরবার   ঘ) বিধত পিরবার 

 

Q. 4. কান িববাহ এর িনয়ম অনযায়ী জীবন স ী িনজ  সামািজক 

গা ী, বণ বা জািতগত গা ীর মেধ  থেক িনবাচন করেত হয় -  

ক) অ িববাহ   খ) ব িববাহ 

গ) বাল  িববাহ   ঘ) এক িববাহ 

 

Q.5. চতুবেনর কান বণিট সামািজক মযাদা, কম এবং েণর িনিরেখ 

সবেচেয় থম ােন রেয়েছ-  

ক)     খ) বশ  

গ) া ণ    গ) ি য় 

 

 

 

 

 

Q. 6. কান সমাজতাি ক সব থম Sanskritization কথািট ব বহার 

কেরন - 

ক) িজ. এস. ঘুের   খ) িট. ক. উেমন 

গ) ঈ র চ  িবদ াসাগর  গ) এম. এন. িনবাস 

 

Q.7. একজন অদ  কমী যখন আধা দ  অথবা দ  হেয় ওেঠ তখন 

এিট কান ধরেণর সামািজক গিতশীলতা? 

(ক) অ ঃজ গত পশাগত গিতশীলতা ( Intra generational 

occupational mobility ) 

(খ) আ ঃজে র পশাগত গিতশীলতা ( Inter generational 

occupational mobility ) 

(গ) উ  সামািজক গিতশীলতা ( Vertical social mobility  ) 

(ঘ) অনুভূিমক সামািজক গিতশীলতা ( Horizontal social mobility) 

 

Q.8. িন িলিখত কানিট সামািজক িনয় েনর একিট আনু ািনক মাধ ম - 

(ক) আইন   (খ) ধম 

(গ) পিরবার   (ঘ) মি র 

 

Q. 9. কান ধরেনর পিরবার ব ব ায় নববধু ামীর পিরবােরর সােথ 

একই বািড়েত বসবাস কের - 

(ক) িপতৃ ানীয়   (খ) মাতৃ ানীয় 

(গ) িপতৃতাি ক   (ঘ) মাতৃতাি ক 

 

Q. 10. কান ব ি র াথিমক  আ ীেয়র সােথ যারা াথিমক 

আ ◌ীয়তার স েক রেয়েছন তােদর ............... বলা হয়-  

 

ক) স িকত  আ ীয় খ) াথিমক আ ীয় 

গ) তৃতীয় ণীরআ ীয় ঘ) গৗণ অথবা ি তীয় ণীর আ ীয় 
 
 


