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UNIT I 
1. Answer any five of the following questions:                                                      (2x5=10) 

িন িলিখত যেকান পাচঁ ট ে র উ র দাও ৷   
a.   What is Sociology? 

 সমাজত  কােক বেল? 
b. What is Sociological Imagination? 

 সমাজতা ক ক না কােক বেল? 
c.   Write two impacts of ‘French Revolution’ on society? 

 সমােজর উপর ফরাসী িব েবর দু ট ভাব লখ। 
d.   Write two impacts of ‘Industrial Revolution’ on society? 

 সমােজর উপর  িশ  িব েবর দু ট ভাব লখ। 
e.   What is Empiricism? 

 অিভ তাবাদ কােক বেল? 
f.   Name two thinkers associated with Enlightenment? 

 ানদীি র সােথ যু  দইুজন িচ ািবেদর নাম লখ। 
g.   Write two differences between Sociology and Political Science. 

 সমাজত  ও রা িব ােনর মেধ  দু ট পাথক  লখ। 
h.   What is feminism? 

   নারীবাদ কােক বেল? 
 

 UNIT II 

2.  Answer any four of the following questions:                                                      (5x4=20) 

িন িলিখত যেকান চার ট ে র উ র দাও ৷ 
a.  What is the distinctiveness of Sociology? 

             সমাজতে র সত তা কাথায়? 
b.   What are the basic features of a Primary Group? 

              াথিমক গা র মৗিলক বিশ  িল িক িক? 
c.   What are the basic differences between Sociology and History? 

              সমাজত  ও ইিতহােসর মেধ  মূল পাথক  িল িক িক? 
d.   What are the basic propositions of ‘Functionalism’? 



               য়াবাদী তে র মূল বিশ েলা িক িক? 
e.   What are the basic features of Enlightenment? 

              ানদীি র মুখ  বিশ িল লখ। 
f.   What are the basic differences between Sociology and Common sense? 

           সমাজত  ও সাধারণ ােনর মেধ  পাথক  লখ। 
 

UNIT III 
3. Answer any one of the following questions:                                                (10x1=10) 

িন িলিখত যেকান এক ট ে র উ র দাও ৷ 
a.  What are the basic arguments of Romantic Conservative Reactions? 

 রাম ান টক র ণশীল িত য়ার মূল যু িল িক িক ? 
b.  Explain the status of Sociology as a Science? 

  িব ান িহসােব সমাজতে র মযাদা ট আেলাচনা কর। 
 
      **** 


