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The figures in the right-hand margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable and
upload answer sheets following University rules
দি ণ া
সংখ া িল ে র পূণমান িনেদশ কের
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 six of the following questions. Write each answer within 200 words: 6x5=30
িন িলিখত য কান ছয়

ে র উ র দাও। িত

উ র ২০০ শে র মেধ িলখেত হেব।

(a) Write a short note on Simmel’s Formal Sociology.
িসেমেলর Formal Sociology-র উপর এক ছাট কা লখ।
(b) Discuss, in brief, the significance of numbers in Simmel’s Sociology.
িসেমেলর সমাজতে সংখ ার
সংে েপ আেলাচনা কর।
(c) Write a short note on Simmel’s dialectical method.
িসেমেলর াি ক প িতর উপর এক ছাট কা লখ।
(d) How did Weber classify social action?
ওেয়বার িকভােব সামািজক ি য়ােক ণীব কেরিছেলন?
(e) What is the importance of ‘Ideal Type’ in Weber’s methodology?
ওেয়বােরর প িতিবদ ায় ‘Ideal Type’-এর
কী?
(f) Briefly explain Weber’s theory of social stratification.
ওেয়বােরর সামািজক রিবন ােসর ত সংে েপ ব াখ া কর।
(g) How did Pareto differentiate between logical and non-logical action?
প ােরেটা িকভােব যৗি ক ও অেযৗি ক ি য়ার মেধ পাথক কেরিছেলন?

(h) Discuss in brief the various classes of ‘residues’ as proposed by Pareto.
প ােরেটার ািবত িবিভ
ণীর Residue সংে েপ আেলাচনা কর।
2. Answer any three questions. Write each answer within 400 words:
3x10=30
য কান িতন
ে র উ র দাও। িত উ র ৪00 শে র মেধ িলখেত হেব।

(a) Examine Simmel’s concept of ‘sociation’.
িসেমেলর Sociation-এর ধারণা পযােলাচনা কর।
(b) Discuss Simmel’s views on modern culture.
আধুিনক সং ৃ িত সং া িসেমেলর মতামত আেলাচনা কর।
(c) How did Weber explain the relation between religion and economy in the emergence of
capitalism?
ধনতে র উৎপি েত ধম ও অথনীিতর স কেক ওেয়বার িকভােব ব াখা কেরেছন?
(d) What are the main features of Weber’s concept of ‘bureaucracy’?
ওেয়বােরর আমলাতে র ধারণার মূল বিশ
িল কী কী?
(e) Analyse Pareto’s theory of ‘circulation of elites’.
প ােরেটার ‘ বেরর আবতন’ ত
িবে ষণ কর।

_________________

