
SUKANTA MAHAVIDYALAYA

B.A. 3rd Semester (Programme) Internal Assessment 2021

Subject: Sociology (DSC-3)

SOCIOLOGICAL THEORIES

ASSIGNMENT

Marks: 10

● �যেকােনা এক� �ে�র উ�র দাও :

1) Auguste Comte- এর ি��র িবিধ সূ� � আেলাচনা কেরা। 10

2) Emile Durkheim- এর আ�হত�া ত�� আেলাচনা কেরা। 10

3) Max Weber- এর কতৃ� � স�িক� ত ত�� িবে�ষন কেরা। 10

4) সামািজক িববত� ন স�েক�  Herbert Spencer - এর ধারণা� ব�াখ�া কেরা। 10

5) ��ণী ও ��ণী সং�াম স�েক�  Karl Marx- এর ধারণা পয�ােলাচনা কেরা। 10

িনেদ�শাবলী : (ক) �ে�র উ�র PDFফরম�ােট 11/11/2021 তািরেখর মেধ� এই
ই-�মল আই.িড.–�ত পাঠােব sociologydsc6@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 3rd Semester Internal Assessment 2021

Subject : Sociology (GE3A)

GENDER AND VIOLENCE

ASSIGNMENT

Marks: 10

● Answer any one question :

1) What do you mean by gender violence? Analyse the forms of gender violence against
women with. 3+7

2) Explain the concept of Familial violence. Discuss the nature of Familial violence against
women. 3+7

3) What is sexual harassment? Analyse the nature of sexual harassment at workplace. 3+7

4) Explain the nature of caste based Violence in India. Discuss the legislative measures to
eliminate gender violence in India. 5+5

Instructions: (A) Send assessment in PDF format to this e-mail
ID-sociologyge2@gmail.com within 11th November 2021.

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

mailto:sociologysmv20@gmail.com


SUKANTA MAHAVIDYALAYA

B.A. 3rd Semester (Programme) Internal Assessment 2021

Subject: Sociology (SEC-1)

SOCIOLOGY OF MEDIA

ASSIGNMENT

Marks: 10

● �যেকােনা এক� �ে�র উ�র দাও :-

1) গণমাধ�ম বলেত কী �বােঝা? আধুিনক সমােজ গণমাধ�েমর ��� আেলাচনা
কেরা। 3+7

2) সমাজতে� নারীবাদী দিৃ�ভি�র মাধ�েম িকভােব গণমাধ�মেক ব�াখ�া করা হয় �স
িবষেয় আেলাচনা কেরা। 10

3) গনমাধ�েম নব� - মাক� সবাদী দিৃ�ভি� এর �েয়াগ িবষেয় আেলাচনা কেরা। 10

4) সমাজ জীবেন ই�ারেনেটর ভূিমকা স�েক�  আেলাচনা কেরা। 10

5) সা�িতককােল গণমাধ�েমর �াধীনতা িকভােব িবি�ত হে� �স িবষেয় এক�
রচনা �লখ। 10

িনেদ�শাবলী : (ক) �ে�র উ�র PDFফরম�ােট 11/11/2021 তািরেখর মেধ� এই
ই-�মল আই.িড.–�ত পাঠােব sociologysec4@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 5thSemester (Programme) Internal Assessment 2021

Subject: Sociology (DSE)

RELIGION AND SOCIETY

ASSIGNMENT

Marks: 10

● �যেকােনা এক� �ে�র উ�র দাও :-

1) ধেম�র সমাজিব�ােনর সং�া দাও। ধেম�র সমাজিব�ােন পিরিধ স�েক�  আেলাচনা কেরা। 3+7

2) �বৗ� ধেম�র পথ�দশ�ক নীিত �িল স�েক�  আেলাচনা কেরা। 10

3) মধ�যুেগ ভারেতর সমাজ ও সং�ৃিতেত ইসলােমর �ভাব িবে�ষণ কর। 10

4) সা�দািয়কতা বলেত কী �বােঝা? ভারেত সা�দািয়কতা বিৃ�র কারণ �িল স�েক�  আেলাচনা কেরা। 3+7

িনেদ�শাবলী : (ক) �ে�র উ�র PDFফরম�ােট 11/11/2021 তািরেখর মেধ� এই
ই-�মল আই.িড.–�ত পাঠােব sociologydsc6@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 5thSemester (Programme) Internal Assessment 2021

Subject: Sociology (GE5A)

GENDER AND VIOLENCE

ASSIGNMENT

Marks: 10

● �যেকােনা এক� �ে�র উ�র দাও :-

1) What do you mean by gender violence? Analyse the forms of gender violence against
women with reference to Indian society. 3+7

িল� িহং�তা বলেত কী �বােঝা ? ভারতীয় সমােজ নারীেদর িল� িহং�তা িবিভ� ধরন �িল আেলাচনা কেরা।
3+7

2) Explain the concept of Familial violence. Discuss the nature of Familial violence against
women. 3+7

পািরবািরক িহং�তা ধারণা ব�াখ�া কর।  নারীর �িত পািরবািরক িহং�তা �কৃিত আেলাচনা কর। 3+7

3) What is sexual harassment? Analyse the nature of sexual harassment at workplace. 3+7

�যৗন িনয�াতন কােক বেল? কম�ে�ে� �যৗন িনয�াতেনর �কৃিত িবে�ষণ কেরা। 3+7

4) Explain the nature of caste based Violence in India. Discuss the legislative measures to
eliminate gender violence in India. 5+5

ভারেত জািত িভি�ক িহং�তার �কৃিত ব�াখ�া কর।  ভারেত িল� িহং�তা দরূ করার জন� আইন �ণয়ন ব�ব�া
আেলাচনা কর। 5+5

িনেদ�শাবলী : (ক) �ে�র উ�র PDFফরম�ােট 11/11/2021 তািরেখর মেধ� এই
ই-�মল আই.িড.–�ত পাঠােব socioge4@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 5thSemester (Programme) Internal Assessment 2021

Subject: Sociology (SEC- 1)

SOCIOLOGY OF MEDIA

ASSIGNMENT

Marks: 10

● �যেকােনা এক� �ে�র উ�র দাও :-

1) গণমাধ�ম বলেত কী �বােঝা? আধুিনক সমােজ গণমাধ�েমর ��� আেলাচনা
কেরা। 3+7

2) সমাজতে� নারীবাদী দিৃ�ভি�র মাধ�েম িকভােব গণমাধ�মেক ব�াখ�া করা হয় �স
িবষেয় আেলাচনা কেরা। 10

3) গনমাধ�েম নব� - মাক� সবাদী দিৃ�ভি� এর �েয়াগ িবষেয় আেলাচনা কেরা। 10

4) সমাজ জীবেন ই�ারেনেটর ভূিমকা স�েক�  আেলাচনা কেরা। 10

5) সা�িতককােল গণমাধ�েমর �াধীনতা িকভােব িবি�ত হে� �স িবষেয় এক�
রচনা �লখ। 10

িনেদ�শাবলী : (ক) �ে�র উ�র PDF ফরম�ােট 11/11/2021 তািরেখর মেধ� এই
ই-�মল আই.িড.–�ত পাঠােব sociologysec6@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

