
 

 

 

SUKANTA MAHAVIDYALAYA 

B.A. 2nd Semester (Programme) Internal Assessment 2020 

Subject: Sociology (DSC) 

SOCIOLOGY OF INDIA 

Marks: 10 

● �যেকােনা এক� �ে�র উ�র দাও : 

১) জািতর সং�া দাও । জািত ব�ব�ার �বিশ��িল আেলাচনা কেরা । 3+7=10 

২) আ�ীয়তার আচরণ-িবিধ স�েক�  আেলাচনা কেরা । 10 

৩) সা�দািয়কতা িক ? সা�দািয়কতা বিৃ�র �পছেন দায়ী কারণ�িল আেলাচনা কেরা । 
3+7=10 

 

 

 

 

 

িনেদ�শাবলী : (ক) �ে�র উ�র  PDF ফরম�ােট ৩০�শ নেভ�র ২০২০ তািরেখর মেধ� এই 
ই-�মল আই.িড.–�ত পাঠােব  sociologysmv20@gmail.com 

(খ) �থম পাতায় কেলেজর নাম, িনেজর নাম, কেলজ �রাল নং, ইউিনভািস�� 
�রাল নং এবং �রিজে�শন নং িলখেত হেব । 
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SUKANTA MAHAVIDYALAYA 

B.A. 4th Semester (Programme) Internal Assessment 2020 

Subject : Sociology (DSC) 

TECHNIQUE OF SOCIAL RESEARCH 

Marks: 10 

● �যেকােনা এক� �ে�র উ�র দাও : 

১) নমনুায়ন িক ? নমনুায়েনর �কারেভদ আেলাচনা কেরা । 3+7=10 

২) অনমুান বা �ক� (Hypotheses) বলেত িক �বাঝ ? অনমুােনর সুিবধা ও অসুিবধা�িল 
আেলাচনা কেরা । 3+7=10 

৩) পয�েব�ণ িক ? পয�েব�েণর �কার েভদ আেলাচনা কর । 3+7=10 

 

 

 

 

 

 

 

িনেদ�শাবলী : (ক) �ে�র উ�র  PDF ফরম�ােট ২৯�শ নেভ�র ২০২০ তািরেখর মেধ� এই 
ই-�মল আই.িড.–�ত পাঠােব  sociologysmv20@gmail.com 

(খ) �থম পাতায় কেলেজর নাম, িনেজর নাম, কেলজ �রাল নং, ইউিনভািস�� 
�রাল নং এবং �রিজে�শন নং িলখেত হেব । 

 

 

mailto:sociologysmv20@gmail.com


 

 

 

 

 

SUKANTA MAHAVIDYALAYA 

B.A. 4th Semester (Programme) Internal Assessment 2020 

Subject: Sociology (SEC) 

VISUAL SOCIOLOGY 

 Marks: 10 

● �যেকােনা এক� �ে�র উ�র দাও : 

১) সমাজতাি�ক অনসু�ান প�িত িহসােব দশৃ�মান সমাজতে�র (Visual Sociology) 
িবষয়�িল আেলাচনা কেরা । 10 

২) দশৃ�মান সং�ৃিতর ��ে� �মতা এবং �ােনর উপর আেলাচনা কেরা । 10 

৩) দশৃ�মান সমাজতে�র ��ে� দলীয় আেলাচনা স�েক�  আেলাচনা কেরা । 10 

 

 

 

 

 

 

 

িনেদ�শাবলী : (ক) �ে�র উ�র  PDF ফরম�ােট ২৯�শ নেভ�র ২০২০ তািরেখর মেধ� এই 
ই-�মল আই.িড.–�ত পাঠােব  sociologysmv20@gmail.com 

(খ) �থম পাতায় কেলেজর নাম, িনেজর নাম, কেলজ �রাল নং, ইউিনভািস�� 
�রাল নং এবং �রিজে�শন নং িলখেত হেব । 

mailto:sociologysmv20@gmail.com


 

 

 

 

 

 

SUKANTA MAHAVIDYALAYA 

B.A. Honours 2nd   Semester Internal Assessment 2020 

Subject: Sociology (GE2A) 

POPULATION AND SOCIETY 

 Marks: 10 

● Answer any one question :- 

1) Define Demography. Discuss the subject matter of Demography. 

2) Write a note on Pre-Malthus theory on Demography. 

3) Define Fertility. Discuss the various factors of Fertility. 

 

 

 

 

Instructions: (A) Send assessment in PDF format to this e-mail 
ID-sociologysmv20@gmail.com within 27th November 2020. 

(B) Write college name, student’s name, college roll no., university 
roll no., & registration no. on the front page of  the assessment. 
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SUKANTA MAHAVIDYALAYA 

B.A. Honours 4th   Semester Internal Assessment 2020 

Subject: Sociology (GE2A) 

POPULATION AND SOCIETY 

 Marks: 10 

● Answer any one question :- 

1) Define Demography. Discuss the subject matter of Demography. 

2) Write a note on Pre-Malthus theory on Demography. 

3) Define Fertility. Discuss the various factors of Fertility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions: (A) Send assessment in PDF format to this e-mail 
ID-sociologysmv20@gmail.com within 27th November 2020. 

(B) Write college name, student’s name, college roll no, university 
roll no, & registration no. on the front page of the assessment. 
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