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SUKANTA MAHAVIDYALAYA
B.A. 1st Semester (Programme) Internal Assessment 2021
Subject: Sociology (DSC)
INTRODUCTION TO SOCIOLOGY
Marks: 10
ে র উ র দাও):
• Answer any one question ( যেকােনা এক
িল আেলাচনা কর।
1. জনাস দায় বলেত িক বাঝ? জনস দায় এর বিশ
2. সমাজতে র পিরিধ স েক আেলাচনা কর।

িনেদশাবলী :- ( ক) ে র উ র PDF ফরম ােট 20 ই ফ য়াির 2021 তািরেখর মেধ এই ই- মইল আইিডেত পাঠােব
sociologysmv20@gmail.com
(খ) থম পাতায় কেলেজর নাম, িনেজর নাম, কেলজ রাল নং, ইউিনভািস র রাল নং এবং
রিজে শন নং িলখেত হেব।

SUKANTA MAHAVIDYALAYA
B.A. Honours 1st Semester Internal Assessment 2021
Subject: Sociology (GE1A)
GENDER AND VIOLENCE
Marks: 10
• Answer any one question :
1. Write an essay on harassment of women at workplace. 10
2. Elaborate the concept of gender as a social construct. 10
3. Discuss the various policies adopted to eliminate violence against women in India. 10
4. Discuss in brief the legislative measures to eliminate gender violence in India. 10
5. Discuss the types of domestic violence practiced in India. 10
6. Explain the constraints of gender socialization. Explain the term sexual violence. 5+5

Instructions: (A) Send assessment in PDF format to this e-mail IDsociologysmv20@gmail.com within 20th February 2021.
(B) Write college name, student's name, college roll no., University roll no., &
registration no. on the front page of the assessment.

SUKANTA MAHAVIDYALAYA
B.A. 3rd Semester (Programme) Internal Assessment 2021
Subject: Sociology (DSC)
SOCIOLOGICAL THEORIES
Marks: 10
ে র উ র দাও):
• Answer any one question ( যেকােনা এক
1. Explain the law of three Stages.
কােতর ি র িবিধর ব াখ া কেরা।
2. Describe Marx theory of class struggle.
মাকেসর ণী সং াম ত আেলাচনা কেরা।
3. Explain the types of suicide according to Emile Durkheim.
ডু েখইম এর অিভমত অনুযায়ী আ হনেনর কারেভদ আেলাচনা কেরা।
4. Explain Spencer's theory of Evolution.
ােরর িববতন ত ব াখ া কেরা।
5. Discuss Weber's theory of Protestant Ethic and Spirit of capitalism.
েট া নীিতেবাধ এবং পুিঁ জবাদী আ স ক ওেয়বােরর ত ব াখ া কেরা।

িনেদশাবলী :- ( ক) ে র উ র PDF ফরম ােট 20 ই ফ য়াির 2021 তািরেখর মেধ এই ই- মইল আইিডেত পাঠােব
sociologysmv20@gmail.com
(খ) থম পাতায় কেলেজর নাম, িনেজর নাম, কেলজ রাল নং, ইউিনভািস র রাল নং এবং
রিজে শন নং িলখেত হেব।

SUKANTA MAHAVIDYALAYA
B.A. 3rd Semester (Programme) Internal Assessment 2021
Subject: Sociology (SEC)
SOCIOLOGY OF MEDIA
Marks: 10
ে র উ র দাও):
• Answer any one question ( যেকােনা এক
1) Discuss the subject matter of sociology of media.
গণমাধ ম সমাজতে র িবষয়ব স েক আেলাচনা কেরা।
2) Discuss the impact of media on society.
সমাজ জীবেন গণমাধ েমর ভাব স েক আেলাচনা কেরা।
3) Define mass media. Explain the inter- relationship between mediaand society.
গণমাধ েমর সং া দাও। গণমাধ ম এবং সমােজর মেধ পার িরক স ক ব াখ া কেরা।
4) Explain Neo- Marxist theory.
নব - মাকসীয় ত ব াখ া কেরা।
5) Discuss the different feminist perspectives on the influencing of gender viewing.
িল দশেনর ভাব স েক িবিভ নারীবাদী দৃি ভি িনেয় আেলাচনা কেরা।
6) What are the impact of new media on society.
সমােজ নতু ন গণমাধ মসমূহ এর ভাব িল িক িক?

িনেদশাবলী :- ( ক) ে র উ র PDF ফরম ােট 20 ই ফ য়াির 2021 তািরেখর মেধ এই ই- মইল আইিডেত পাঠােব
sociologysmv20@gmail.com
(খ) থম পাতায় কেলেজর নাম, িনেজর নাম, কেলজ রাল নং, ইউিনভািস র রাল নং এবং
রিজে শন নং িলখেত হেব।

SUKANTA MAHAVIDYALAYA
B.A. Honours 3rd Semester Internal Assessment 2021
Subject: Sociology (GE3A)
GENDER AND VIOLENCE
Marks: 10
• Answer any one question :
1. Write an essay on harassment of women at workplace. 10
2. Elaborate the concept of gender as a social construct. 10
3. Discuss the various policies adopted to eliminate violence against women in India. 10
4. Discuss in brief the legislative measures to eliminate gender violence in India. 10
5. Discuss the types of domestic violence practiced in India. 10
6. Explain the constraints of gender socialization. Explain the term sexual violence. 5+5

Instructions: (A) Send assessment in PDF format to this e-mail IDsociologysmv20@gmail.com within 20th February 2021.
(B) Write college name, student's name, college roll no., University roll no., &
registration no. on the front page of the assessment.

SUKANTA MAHAVIDYALAYA
B.A. 5th Semester (Programme) Internal Assessment 2021
Subject: Sociology (DSE)
RELIGION AND SOCIETY
Marks: 10
• Answer any one question ( যেকােনা এক

ে র উ র দাও):

1) Discuss meaning and scope of sociology of Religion.
ধেমর সমাজতে র অথ এবং পিরিধ স েক আেলাচনা কেরা।
2) Write a note on the spread of Christianity in India.
ভারেত ি
ধেমর সােরর উপর এক
কা লখ।
3) Explain the causes of communalism in india.
ভারেতর সা দািয়কতার কারণ িল ব াখ া কেরা।
4) Discuss the basic foundation of Hinduism.
িহ ু ধেমর মৗিলক িভি স েক আেলাচনা কেরা।
5) Discuss the nature of secularism in India.
ভারেতর ধমিনরেপ তার কৃ িত আেলাচনা কেরা।

িনেদশাবলী :- ( ক) ে র উ র PDF ফরম ােট 20 ই ফ য়াির 2021 তািরেখর মেধ এই ই- মইল আইিডেত পাঠােব
sociologysmv20@gmail.com
(খ) থম পাতায় কেলেজর নাম, িনেজর নাম, কেলজ রাল নং, ইউিনভািস র রাল নং এবং
রিজে শন নং িলখেত হেব।

SUKANTA MAHAVIDYALAYA
B.A. 5th Semester (Programme) Internal Assessment 2021
Subject: Sociology (SEC)
SOCIOLOGY OF MEDIA
Marks: 10
ে র উ র দাও):
• Answer any one question ( যেকােনা এক
1) Discuss the subject matter of sociology of media.
গণমাধ ম সমাজতে র িবষয়ব স েক আেলাচনা কেরা।
2) Discuss the impact of media on society.
সমাজ জীবেন গণমাধ েমর ভাব স েক আেলাচনা কেরা।
3) Define mass media. Explain the inter- relationship between mediaand society.
গণমাধ েমর সং া দাও। গণমাধ ম এবং সমােজর মেধ পার িরক স ক ব াখ া কেরা।
4) Explain Neo- Marxist theory.
নব - মাকসীয় ত ব াখ া কেরা।
5) Discuss the different feminist perspectives on the influencing of gender viewing.
িল দশেনর ভাব স েক িবিভ নারীবাদী দৃি ভি িনেয় আেলাচনা কেরা।
6) What are the impact of new media on society.
সমােজ নতু ন গণমাধ মসমূহ এর ভাব িল িক িক?

িনেদশাবলী :- ( ক) ে র উ র PDF ফরম ােট 20 ই ফ য়াির 2021 তািরেখর মেধ এই ই- মইল আইিডেত পাঠােব
sociologysmv20@gmail.com
(খ) থম পাতায় কেলেজর নাম, িনেজর নাম, কেলজ রাল নং, ইউিনভািস র রাল নং এবং
রিজে শন নং িলখেত হেব।

SUKANTA MAHAVIDYALAYA
B.A. 5th Semester (Programme) Internal Assessment 2021
Subject: Sociology (GE5A)
GENDER AND VIOLENCE
Marks: 10
ে র উ র দাও):
•A
 nswer any one question ( যেকােনা এক
1. Write an essay on harassment of women at workplace.
কমে ে মিহলােদর হয়রািন স িকত এক
ব লখ।
2. Elaborate the concept of gender as a social construct.
সামািজক কাঠােমা িহসােব িল ধারণার িব ািরত ব াখ া কেরা।
3. Discuss the various policies adopted to eliminate violence against women in India
ভারেত মিহলােদর িব ে সিহংসতা দূরীকরেণ গৃহীত িবিভ নীিতমালা আেলাচনা কেরা।
4. Discuss in brief the legislative measures to eliminate gender violence in India.
ভারেত িল সিহংসতা দূরীকরেণর আইনী ব ব া স েক সংি
আেলাচনা কেরা।
5. Discuss the types of domestic violence practiced in India.
ভারেত গৃহীত গৃহ ািল সিহংসতার ধরন িল িনেয় আেলাচনা কেরা।
6. Explain the constraints of gender socialization. Explain the term sexual violence.
িল সামািজকীকরেণর িতব কতা ব াখ া কর। যৗন সিহংসতা শ
ব াখ া কেরা।

িনেদশাবলী :- ( ক) ে র উ র PDF ফরম ােট 20 ই ফ য়াির 2021 তািরেখর মেধ এই ই- মইল আইিডেত পাঠােব
sociologysmv20@gmail.com
(খ) থম পাতায় কেলেজর নাম, িনেজর নাম, কেলজ রাল নং, ইউিনভািস র রাল নং এবং
রিজে শন নং িলখেত হেব।

