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UNIT I 

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

I. Who wrote the book, "The Leviathan"? 
"The Leviathan" বই ট কার লখা? 

II. Write down the name of two books of Herbert Spencer. 
হাবাট েরর দু ট বইেয়র নাম লখ। 

III. Write down the name of two books of Auguste Comte. 
অগা  কােঁতর দু ট বইেয়র নাম লখ। 

IV. What is labour. 
ম কােক বেল? 

V. What is animism. 
সব াণবাদ কােক বেল? 

VI. What is means of production. 
উৎপাদেনর উপকরণ কােক বেল? 

VII. Write down two features of Socialism. 
সমাজতে র দুেটা বিশ  লখ। 

VIII. What is Social Contract Theory. 
সামা জক চ  ত  কােক বেল? 

 
 UNIT II 

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

I. Why does  Spencer called a functionalist? 
ারেক কন একজন য়াবাদী বলা হয়? 



II. Why did Marx say that there would be no religion in socialism? 
মা  কন বেলিছেলন সমাজতে  কানও ধম থাকেব না? 

III. Discuss Saint Simon's concept of Industrial society. 
সা-িসেমার িশ  সমােজর ধারণা আেলাচনা কেরা। 

IV. Discuss the theory of hierarchy of sciences. 
িব ােনর েমা িবন ােসর ত  আেলাচনা কেরা। 

V. Discuss the concept of surplus value. 
উদবৃ  মূেল র ধারণা আেলাচনা কেরা। 

VI. Write down the comparison between Spencer's conception of state 
and Marxian conception of state. 
মা  ও ােরর রাে র ধারণার মেধ  তলনামূলক আেলাচনা কেরা। 

 
UNIT III 

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

I. Discuss critically Rousseau's concept of General Will. 
েশার সাধারণ ই ার তে র সমােলাচনামূলক ব াখ া দাও। 

II. Why did Comte want to develop Sociology as a Science and how? 
Comte কন এবং িকভােব সমাজত েক িব ান িহসােব গেড় তলেত 
চেয়িছেলন? 

 

 

 


