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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. Who wrote the book 'The Rules of Sociological Method'? 

'The Rules of Sociological Method' বই ট ক িলেখেছন? 
 

b. What is totemism?  
টােটমবাদ কী? 

 
c. What is anomie? 

Anomie কী ? 
 
d. What is ‘verstehen’? 

‘verstehen’ কী? 
 
e. What did Simmel mean by 'sociation'? 

Simmel এর মেত ‘sociation’ এর অথ কী ? 
 
f. What did Pareto mean by 'derivatives'? 

Pareto এর মেত ‘derivatives’ এর অথ কী ? 
 

g. State the difference between power and authority. 
মতা ও কতৃে র মেধ  পাথক  কী ? 

 
h. What did Durkheim mean by ' collective consciousness '? 

দুরেখইম এর মেত ‘ যৗথ চতনােবাধ’ এর অথ কী? 



i. What is social action according to Weber? 
Weber এর মেত সামা জক য়া কী ? 

 
j. According to Weber which is an ideal form of modern organization? 

Weber এর মেত আধুিনক সংগঠেনর আদশ ধরণ কী? 
 
k. What is 'form' according to Simmel? 

Simmel এর মেত 'form' কী ? 
 
l.  State the two types of solidarity mentioned by Durkheim. 

Durkheim উে িখত দুধরেনর সংহিত িক িক? 
 
m. What is Profane? 

Profane কী? 
 
n. Who are the 'foxes' according to Pareto? 

Pareto এর মেত 'শগৃাল' কারা? 
 

o. What did Pareto mean by 'non-logical' action? 
Pareto এর মেত 'non-logical' য়া কী? 

 

2. Answer any four of the following questions. Write each answer within 200          words:  
            4×5=20 

                    
িন িলিখত য কান দশ ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র ২০০ শে র মেধ   
িলখেত হেব। 

 
a. Explain how Simmel used geometry in analyzing relationship. 

Simmel িক ভােব জ ািমিত ক স ক িবে ষেণ ব বহার কেরেছন তা ব াখ া কর। 

b. State the difference between altruistic and egoistic suicide with examples.  
 দুেখইম এর altruistic ও egoistic  আ হত ার মেধ  পাথক িল উে খ কেরা উদাহরণ 
সহ। 

c. State the characteristics of a bureaucratic organization.      
           আমলাতাি ক সংগঠেনর বিশ  িল উে খ কেরা।                                   
 

d. Analyze with examples the different types of authority. 
             কতৃে র িবিভ  কার িল িবে ষণ কর উদাহরণ সহ। 
 

e. Explain how Pareto used 'residues' and 'derivations' in studying society. 
সমাজ অধ য়েন Pareto িক ভােব 'residues' ও 'derivations' ক ব বহার কেরেছন তা ব াখ া 
কর। 



 
f.   How did Simmel analyze culture in modern society? 

 Simmel িক ভােব আধুিনক সমােজর সং ৃ িত ক িবে ষণ কেরেছন ? 
 

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. Analyze how Pareto showed societal change through his theory.               

Pareto ওনার ত  এর মাধ েম িক ভােব সামা জক পিরবতন দিখেয়েছন তা িবে ষণ কর। 
 
b.   Explain the 'elementary forms' which Durkheim analyzed in his theory on religion. 

Durkheim ওনার ধম তে  'elementary forms' ক িক ভােব িবে ষণ কেরেছন তা ব াখ া 
কর। 

 
c. Explain how Weber linked religion to capitalistic development of society. 

Weber িক ভােব ধেমর সােথ সসমােজর পুঁ জবাদী িবকাশ ক যু  কেরেছন তা ব াখ া 
কর। 

 
d. Explain the significance of 'formal sociology' in analyzing society. 

সমাজ িবে ষেণ 'formal sociology' এর  িক তা ব াখ া কর। 
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