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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. Define organic solidarity. 

জিবক ঐেক র সং া  দাও। 
b. What is an ideal type?  

আদশ করণ কােক বেল? 
c. Define social action.  

সামা জক য়ার সং া দাও ।  
d. Define anomie. 

অ ােনািমর এর সং া দাও ।  
e. Define derivation.  

ডিরেভশন এর সং া দাও ।  
f. Define elite.  

এিলেটর সং া দাও ।  
g. What is objective culture?  

িবষয়গত সং ৃ িত কােক বেল ? 
h. Who is a poor according to Simmel?  

জেমইল এর ধারণা অনযুায়ী দির  ক ? 

 

UNIT II 

2.  Answer any four of the following questions:                                                     (5x4=20) 
িন িলিখত যেকান চার ট ে র উ র দাও ৷ 
a) Analyse the characteristics of social fact. 

সামা জক ঘটনার বিশ  িল ব াখ া কেরা। 
b) Write a short note on ‘Verstehen’. 

ভারে েহন স েক এক ট সংি  ট কা লখ ।  
c) Explain Durkheim’s theory of suicide. 

দুরেখইম-র আ হত া সং া  ত ট ব াখ া কেরা।  
 

d) Write a short note on Weber’s views of value relevance. 
ওেয়বারএরমূল েবাধ াসি কতাধারণা টর উপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

e) What are the types of residues? 
রিসিডউস এর িবিভ  ধরন িল িক িক ? 

f) Explain Simmel’s views of modernity. 
িসেমেলর আধুিনকতা সং া  ধারণা ট ব াখ া কেরা।   



 
UNIT III 

3. Answer any one of the following questions:                                               (10x1=10) 
 িন িলিখত যেকান এক ট ে র উ র দাও I 

a) Explain critically Durkheim’s theory of social change. 
দুরেখইম এর সামা জক পিরবতেনর ত ট সমােলাচনা মূলক ভােব ব াখ া কেরা। 

b) Explain Simmel’s views on the significance of numbers for social life. 
িসেমল- র ধারণা অনযুায়ী সামা জক জীবেন সংখ ার তাৎপয ব াখ া কেরা ।  
 

 

      *** 

 


