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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 
practical and upload answer sheets following University rules. 

 

দি ণ  া  সংখ া িল  পূণমান িনেদশক। 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 ten of the following questions: 10 x2=20 

িন িলিখত য কান দশ ট ে র উ র লখ ।  
 

a. What do you mean by ‘survival of the fittest’? 

‘Survival of the fittest’ বলেত িক বােঝা? 

b. What is a social fact? 

Social fact িক?  

c. What did Spencer mean by Organicism? 

জববাদ বলেত ার িক বু ঝেয়েছন? 

d. Define Socialism. 

সমাজতে র সং া লখ । 

e. What is meant by Means of Production? 

Means of Production বলেত িক বাঝােনা হয়? 

f. What is collective conscience? 

যৗথ িবেবক িক?  

g. What did Marx mean by revolution? 

িব ব বলেত মা  িক বু ঝেয়েছন? 



h. What is economic determinism? 

Economic determinism িক?  

i. Name two books written by Karl Marx. 

কাল মাে র লখা দুই ট বইেয়র নাম লেখা । 

j. What is capitalism? 

পুঁ জবাদ িক?  

k. What is Individualism?  

ব াত বাদ িক? 

l. Define mechanical solidarity. 

যাি ক সংহিতর সং া লখ । 

m. Identify the bases of social bonds in case of both mechanical and organic 

solidarity. 

যাি ক ও জিবক সংহিতর য সামা জক ব েনর িভি  আেছ সই িলেক িচি ত 

কর । 

n. Define evolutionism after Spencer. 

ারেক অনুসরণ কের িববতনবােদর সং া লখ । 

o. What is functionalism? 

য়াবাদ িক? 

2.  Answer any four of the following questions. Write each answer within 200 
words.               4x5=20 
িন িলিখত য কান চার ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র ২০০  শে র 
মেধ  িলখেত হেব। 
 

a. Discuss Karl Marx’s theory of alienation.  

কাল মাে র িব তাবােদর ত ট আেলাচনা কেরা । 

 

 



b. Write a short note on the role of state as envisioned by Herbert Spencer.  

হারবাট ার এর রাে র য ধারণা স ট স েক এক ট সংি  ট কা  

লেখা । 

c. Briefly discuss Marx’s notion of class struggle.   

কাল মাে র ণী সং ােমর ধারণা িনেয় সংি  আেলাচনা কেরা ।  

d. How does Durkheim distinguish between ‘sacred’ and ‘profane’? 

িকভােব দুেখইম ‘পিব ’ এবং ‘অপিব ’ এর মেধ  পাথক  কেরন?  

e. Discuss Herbert Spencer’s views on Organic Analogy.   

হারবাট ার এর জিবক সাদৃশ বাদ স িকত ধারণা িনেয় আেলাচনা কেরা । 

f. Write a note on the nature of laws prevalent in societies with mechanical and 
organic solidarity.  

যাি ক ও জিবক সংহিতেত সমােজ চিলত আইন িলর ধরণ স েক এক ট 
ট কা লেখা। 

 
3. Answers any two of the following questions. Write each answer within         

400 words.           2×10=20 

িন িলিখত য কান দু ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র ৪০০ শে র 

মেধ  িলখেত হেব। 

a. Critically discuss Durkheim’s theory of division of labour.  

Durkheim এর েমর িবভাজেনর ত ট স েক সমােলাচনা মলূক আেলাচনা 
কেরা ।  

b. Elucidate, after Spencer, the different types of societies in the course of 
social evolution.  

ার ক অনুসরণ কের সমাজ িববতেনর য়ায় িবিভ  কােরর 
সমাজ স েক আেলাচনা কেরা।  

 



c. Elaborate the theory of historical materialism.  
ঐিতহািসক ব বােদর ত ট িব ািরত আেলাচনা কেরা । 

d. Discuss, after Durkheim, the major tenets of sociological positivism. 
দ্ুেখইম ক অনুসরণ কের সমাজতা ক দৃ বােদর মূল সূ  িল 

আেলাচনা কেরা। 
__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


