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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
B.A. General Part-III Examination, 2021

SOCIOLOGY
PAPER-VII
SOCIOLOGICAL THEORY
Time Allotted: 3 Hours

Full Marks: 100
ASSIGNMENT
The figures in the margin indicate full marks.

EACH ANSWER SHOULD BE LIMITED TO 1400 WORDS

GROUP-A

িবভাগ-ক
Answer any four questions of the following

20×4 = 80

িনmিলিখত েয-েকান চারিট pে র উtর দাও
1.

Define sociological theory. What are the types of sociological theory? Discuss the
role of theory in sociological research.

সমাজতািttক তেttর সংjা দাও। সমাজতািttক তেttর pকারেভদgিল আেলাচনা কর। সমাজতািttক
গেবষণায়-এর িমকা আেলাচনা কর।
2.

Discuss Marx’s theory of class and class struggle.

মােkর ণী ও িণ সংgােমর তttিট আেলাচনা কর।
3.

Critically discuss Durkheim’s social interpretations of the causes of suicides.

আtহত ার সmেক রখাইেমর সামািজক কারণgিল ব াখ া কর। এর সমােলাচনাgিল িক িক ?
4.

Examine Ram Mohan’s ideas of social reform.

রামেমাহেনর সামািজক সংsােরর িচnাধারািট আেলাচনা কর।
5.

Discuss Spencer’s social evolution theory.

snােরর সামািজক িববতন তttিট আেলাচনা কর।
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6.

Discuss Weber’s theory of authority. What are its criticisms?

ওেয়বােরর কtেttর তttিট আেলাচনা কর। এর সমােলাচনাgিল িক িক ?
7.

Discuss Rabindrnanath Tagore’s idea of rural reconstruction.

gামীণ পুনগঠন সmেক রবীndনাথ ঠাkেরর িচnাধারািট আেলাচনা কর।
8.

Discuss Weber’s theory of The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.

ওেয়বােরর pােটs াn ধমীয় নীিত ও পুঁিজবাদ িবকােশর তttিট আেলাচনা কর।

GROUP-B

িবভাগ-খ
9.

Write short notes on any four of the following:

িনmিলিখত য- কান চারিটর উপর সংিkp টীকা লখঃ
(a) Barbarism

ববরতা
(b) Manifest and Latent functions

অিভব k ও অব k কায
(c) Proletariat

িমক ণী
(d) Coser’s social function of conflict

কাজােরর মেত সামািজক dেndর কাযািদ
(e) Mechanical solidarity

যািntক সংহিত
(f) Ideal type

আদশ নমুনা
(g) Theological society

ধমতািttক সমাজ
(h) Social fact.

সামািজক ঘটনা।
——×——
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5×4 = 20

