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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. Write a short note on Simmel’s concept of sociation. 

িসেমেলর sociation-এর ধারনা র উপর এক  ছাট কা লখ ।  

 
b. How does Simmel distinguish between Dyad and Triad? Give suitable 

examples.  

িসেমল কীভােব যুগল এবং য়ীর মেধ  পাথক  কেরন? উপযু  উদাহরণ দাও।   

 
c. What, according to Weber, are the key tenets of Protestantism? 

ওেয়বােরর মেত Protestantism-এর মূল নীিতসমূহ কী কী?  

 
d. What are the main characteristics of Weber’s bureaucratic Ideal Type? 

ওেয়বােরর আমলাতাি ক আদশ- েপর ধান বিশ িল কী কী?  

 
e. Discuss, in brief, Weber’s classification of Authority. 

ওেয়বােরর কতৃে র ণীিবভাগ সংে েপ আেলাচনা কর ।  

 
f. Discuss, in brief, the role of elites in Pareto’s Sociology. 

প ােরেটার সমাজতে  বেরর ভূিমকা সংে েপ আেলাচনা কর ।  



 
g. What, according to Pareto, are the Residues? 

প ােরেটার মেত Residues কী ?   

 
h. Write a short note on Pareto’s concept of Social Utility.  

প ােরেটার সামািজক উপেযািগতার ধারণার উপর এক  ছাট কা লখ ।  

 
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. Discuss Simmel’s Formal Sociology. 
িসেমেলর Formal Sociology আেলাচনা কর ।   

 
b. Elaborate on Simmel’s notion of ‘Tragedy of Culture’.  

িসেমেলর ‘Tragedy of Culture’ ধারনা  িবশদীকৃত কর ।  

 
c. Analyze Weber’s theory of Social Action.  
ওেয়বােরর সামািজক ি য়ার ত  িবে ষণ কর ।  

 
d. Write an essay on Weber’s Interpretative Sociology. 

ওেয়বােরর Interpretative Sociology-র উপর এক  রচনা লখ ।  

 
e. Discuss Pareto’s theory of Logical and Non-logical Actions.  
প ােরেটার যৗি ক এবং অেযৗি ক ি য়ার ত  আেলাচনা কর ।  
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