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Time 3 Hours :                                                                                             Full Marks:60 

                        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 ৷ 
পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব এবং িব িবদ ালেয়র িনয়ম অনুসরণ কের  
                                                 উ রপ  আপেলাড করেত হেব ৷ 

 
1. Answer any six of the following questions. Write each answer within 200 words.   
           6x5=30 

    িন িলিখত যেকােনা ছয়  ে র উ র লখ ৷  িত  উ র ২০০ শে র মেধ  িলখেত হেব ৷ 

a. What is sociological theory?            

সমাজতাি ক ত  িক?  
b. What does Malinowski mean by human needs?                                        
    ম ািলনওি  মানব চািহদা বলেত িক বুিঝেয়েছন? 
c.  How does Parsons elaborate the concept of Pattern Variables?                                 

পারস  িকভােব ‘Pattern Variables’ এর ধারণা  ব াখ া কেরেছন ? 
d. What are the basic features of conflict theory?                                       

  তে র মূল বিশ েলা িক িক? 

e. What are the features of positivism in sociology?                             

সমাজতে  বাদ এর বিশ িল িক ? 

f. What does Ralf Dahrendorf mean by ICAs?                                                    
Ralf Dahrendorf ICAs বলেত িক বুিঝেয়েছন? 

g. What according to Lewis Coser are the functions of social conflict?             

Lewis Coser এর মেত সামািজক ে  র কাজ িল িক? 

h. What, according to G.H Mead, are the stages of development of self?     
                        G.H Mead এর মেত আ ’র উ য়েনর ধাপ িল িক? 

 
 
 



2.Answer any three of the following questions. Write each answer within 400 words.  
                           3x10=30                
িন িলিখত যেকােনা িতন   ে র উ র লখ ৷  িত  উ র ৪০০ শে র মেধ  িলখেত হেব ৷  
 
a.  How does Radcliffe Brown illustrate the structure and functions in primitive 

societies?             
     Radcliffe Brown িকভােব আিদম সমােজর কাঠােমা ও ি য়া িববৃত কেরেছন? 
 
b. Critically analyze Talcott Parsons’ views of social system.                                                         
     Talcott Parsons এর সমাজ ব ব ার  ধারণা র সমােলাচনামূলক িবে ষণ কর  । 
 
c. Discuss the main propositions of Frankfurt School.                        

      া ফুট ু ল এর মূল ব ব  আেলাচনা কর । 
 
d. What are the main criticisms against anthropological functionalism?                                            

নৃতাি ক ি য়াবাদ এর িব ে  মূল সমােলাচনা িল িক ?  
 
e.  Discuss the concept of Looking Glass Self as developed by C.H Cooley?                                             

 C. H Cooley র Looking Glass Self এর ধারণা  আেলাচনা কর । 
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