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Group A 

Answer any 2 questions (20 x 2 = 40) 

1. Write a note on Durkheim’s sociological analysis of suicide. (20) 

2. Write a note on Weber’s thought on the Protestant ethics and the spirit of capitalism. (20) 

3. Write a note on Comte’s law of three stages. (20) 

4. Write a note on Marx’s theory of class and class struggle. (20) 

5. Write a note on Spencer’s organic analogy. (20) 

 

Group B 

6. Answer any 5 questions (2 x 5 = 10) 

a. What is egoistic suicide? 

b. What is altruistic suicide? 

c. What is anomic suicide? 

d. What is anomie? 

e. What is capitalism? 

f. What is ideal type? 

g. What is class in itself? 

h. What is class for itself? 

i. What is revolution? 

j. What is theological stage? 

 

mailto:socgp2@sncwcal.ac.in


 

 

Bengali Version 

পূর্ণমান = ৫০ 

সময় = ২ ঘণ্টা 

বিভাগ ক 

যেককাকনা দটুি প্রকের উত্তর দাও (২০ x  ২ = ৪০) 

১। এবমল দরুখাইকমর আত্মহত্যার সমাজত্াবিক বিকেষর্টি বিশকদ আকলাচনা কর। (২০) 

২। প্রকেস্টাণ্ট মূলযকিাধ ও পুুঁবজিাদী উদযকমর বিষকয় ওকয়িাকরর ধারনাটি আকলাচনা কর। 
(২০) 

৩। যকাুঁকত্র বিস্তর বিবধর ধারর্াটি আকলাচনা কর।(২০) 

৪। মাকণ কসর যের্ী ও যের্ীসংগ্রাকমর ধারর্াটি আকলাচনা ককর একটি টীকা যলখ। (২০) 

৫। যেনসাকরর জজবিক সাদশৃযিাদ বিষকয় একটি টীকা যলখ। (২০) 

বিভাগ খ 

৬। যেককাকনা পাুঁচটি প্রকের উত্তর দাও। (২ x ৫ = ১০) 

ক। আত্মককবিক আত্মহত্যা কাকক িকল? 

খ। পরাকথণ আত্মহত্যা কাকক িকল? 

গ। জনরাজযমূলক আত্মহত্যা কাকক িকল? 

ঘ। বিবধশূনযত্া কাকক িকল? 

ঙ। পুুঁবজিাদ কাকক িকল? 

চ। আদশণরূপ কাকক িকল? 

ছ। স্বয়ং একটি যের্ী কাকক িকল? 

জ। স্ব-স্বাকথণ একটি যের্ী কাকক িকল? 



ঝ। বিপ্লি কাকক িকল? 

ঞ। ধমণত্াবিক স্তর কাকক িকল? 

................................................................................................... 

 


