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Rise of Sociology as a Discipline 
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The figures in the right-hand margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable 
and upload answer sheets following University rules. 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পণূমান িনেদশ কের। পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র 
িদেত হেব এবং িব িবদ ালেয়র িনয়ম অনুসরণ কের উ রপ  আপেলাড করেত হেব। 

 
1. Answer any six of the following questions. Write each answer within 200 words: 6x5=30 

   িন িলিখত যেকােনা ছয়  ে র উ র দাও:  িত  উ র ২০০ শে র মেধ  িলখেত হেব। 

(a)  What were the major forces behind the rise of sociology as a discipline in the 19th century? 

উিনশ শতেক এক  িবষয় িহসােব সমাজতে র উ ােনর জেন  দায়ী ধান শি িল িক 

িছল?  

       (b)  Why did enlightenment thinkers value ‘reason’?  

 আেলাক াি র িচ ািবদগন ‘যুি েক’ কন  িদেয়েছন? 

       (c)   What, for Rousseau, was ‘general will’?  

 েশার মেত ‘সাধারণ ই া’ িক িছল? 

        (d)  What, according to Ibn Khaldun, were the principles of social change? 

               ইবন খালদেুনর মেত সামািজক পিরবতেনর নীিত েলা িক িছল? 

         (e)  Why did Montesquieu favour democracy as a form of government? 

             কন মে ু  সরকােরর এক  প িহসােব গণত েক সমথন কেরিছেলন? 

         (f)  How did American Revolution contribute to the development of Sociology? 

               আেমিরকার িব ব কীভােব সমাজতে র িবকােশ অবদান রেখিছল? 

         (g) Why did Comte call sociology a ‘science’? 



      কাঁত কন সমাজত েক এক  ‘িব ান’ বেলেছন? 

        (h) What, for Saint-Simon, are the features of industrial society? 

             সাঁ-িসেমার মেত িশ -সমােজর বিশ  কী? 

 

2. Answer any three questions. Write each answer within 400 words: 3x10=30  

    য কান িতন  ে র উ র দাও। িতিদন উ র ৪০০ শে র মেধ  িলখেত হেব। 

(a) Discuss how the notion of society developed in Europe since 16th century. 

  ষাড়শ শতা ী থেক ইউেরােপ সমােজর ধারণা কীভােব িবকিশত হেয়েছ তা আেলাচনা কর। 

(b) Discuss the social philosophy of Locke. 

      লেকর সামািজক দশন আেলাচনা কর। 

(c)  Do you think that Comte’s theory of social change was ideological? Give reasons. 

   কাঁেতর সামািজক পিরবতেনর ত  ভাবাদশগত িছল বেল তুিম কী মেন কর? যুি  দখাও। 

(d)  Write a note on the formulation of indigenous thinking in colonial societies of South Asia. 

     দি ণ এিশয়ার ঔপিনেবিশক সমােজ দশীয় িচ াধারা গঠেনর িবষেয় এক  কা িলখ। 

(e)   Discuss how enlightenment thinkers contributed to the rise of sociological thought. 

   আেলাক াি র িচ ািবদগণ সমাজতে র িবকােশ কীভােব অবদান রেখিছেলন তা আেলাচনা কর। 

 
 
 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

 


