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

 
I. Define sociological theory. 

সমাজতা ক তে র সং া দাও ।  
 

II. Define functionalism. 
য়াবােদর সং া দাও ।  

 
III. What is the middle-range theory? 

মধ  অনুগামী ত  কােক বেল ?  
 

IV. What is an ICA? 
ICA িক ?  
 

V. Define social structure. 
সামা জক কাঠােমার সং া দাও ।  
 

VI. What is culture industry? 
কালচার ই াি  িক ?  
 

VII. What is symbolic interactionism? 
তীকী িমথ য়াবাদ কােক বেল ? 

 
VIII. What is the difference between ‘I’ and ‘Me’? 

I এবং ME এর মেধ  পাথক  িক ?  
 

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

 
I. What are the characteristics of sociological theory?  

সমাজতা ক তে র মূল বিশ  িল িক িক  ?  



 
II. What are the differences between ‘Social Theory’ and ‘Sociological Theory’? 

সামা জক ত  এবং সমাজতা ক তে র মেধ  পাথক  িল িক িক ?  
 

III. What are the functions of social conflict according to Lewis Coser? 
কাজােরর ধারণা অনুযায়ী সামা জক সংঘােতর মূল কাজ িল িক িক ?  

 
IV. Explain in brief the idea of social change of Ralf Dahrendorf. 

ডােরনডফ –র ধারণা অনুযায়ী সামা জক পিরবতেনর িচ াধারা ট সংে েপ িবে ষন 
কেরা ।  
 

V. Explain in brief the basic tenets of Critical Theory. 
সমােলাচনা মূলক তে র মলূ ভাব ধারা িল সংে েপ বণনা কেরা ।  
 

VI. Write a note on G.H.Mead’s idea of society. 
িমেডর সমাজ সং া ঃ ধারণার উপর এক ট ট কা লখ ।  
 

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

 
I. Write a critical note on the characteristics of Positivism. 

দৃ বােদর বিশ িলর উপর এক ট সমােলাচনামূলক ট কা লখ ।  
 

II. Explain in detail Talcott Parson’s voluntarist theory of social action. 
পারসনস্ –র সামা জক য়া সং া  ামূলক ত ট সংে েপ বণনা কেরা ।  
 

 

      ***  


