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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 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 ট ে র উ র লখ ৷  িত ট উ র ২০০ শে র মেধ  িলখেত হেব ৷ 

 
a) What, for Comte, is the ‘Law of Three Stages’? 

কাঁেতর মেত ‘Law of Three Stages’ িক? 
 

b) Write about three main features of the Industrial Revolution? 
           িশ  িব েবর িতন  বিশ  লখ ৷ 
 

c) Why is Comte’s Sociology called ‘Positive Sociology’? 
      কাঁেতর সমাজত েক বািদ সমাজত  কন বলা হয়? 
 
d) What, for Spencer, are the different social types? 
     নসােরর মেত িচি ত সামািজক কার িল িক িক? 
 
e) What, for Spencer, is ‘laisse faire’? 

          নসােরর মেত অবাধ নীিত িক? 
 

f) What, for Marx, is class? 
      মা  এর মেত ণী িক? 
  
g) What, for Marx, is mode of production? 
      পঁুিজবািদ উৎপাদন ব ব ার িতন  বিশ  িক িক? 
 
 



h) What is meant by ‘dialectical materialism’? 
     ‘ াি ক ব বাদ’ বলেত িক বাঝায়? 
 
2. Answer any three of the following questions. Write each answer within 400 words.  
                       3x10=30 

                  িন িলিখত যেকােনা িতন ট  ে র উ র লখ ৷  িত ট উ র ৪০০ শে র মেধ  িলখেত হেব ৷ 
 
a. Discuss the main features of European Enlightenment. 
     ইউেরাপীয় ানদীি র মূল বিশ িল আেলাচনা কর ৷ 
b. Discuss, in detail, Marx’s theory of revolution.  
       মাে র িব েবর ত  সিব াের লখ ৷ 

c. Discuss Spencer’s theory of ‘Organic Analogy’. 
       নসেরর জিবক সা শ বাদ ত  আেলাচনা কর ৷ 
d. Discuss Comte’s concept of ‘Statics and Dynamics’. 
       কাঁেতর সামািজক ি িতিবদ া ও সামািজক গিতিবদ া ত  আেলাচনা কর ৷ 
e. Discuss the causes of French Revolution. 
     িব েবর কারণ েলা আেলাচনা কর । 
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