
DSE-1A

Foundation of Sociological Thought and Theory 

Full Marks: 32 Time: Two Hours 

Answer any two from the following:  10×2=20 

1. Discuss the concept of social static and dynamics as proposed by A. Comte.   10

2. How does E. Durkheim explain division of labour in society. 10 

3. Discuss critically K. Marx’s concept of class and class-struggle. 10 

4. Discuss how D. P. Mukherji explains tradition and social change in India.             10

5. Discuss G. S. Ghurye’s ideas on the realtion between caste and tribe. 10 

6. Elaborate on M. N. Srinivas’s concept of dominant class. 10 

7. Define sociological theory. Discuss the role of sociological theory in social research. 10

8. Discuss the evolutionary theory as proposed by H. Spencer. 10 
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৮x৪=৩২.ননম্ননিনিত যে য ান চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১. য াোঁত প্রস্তানবত সামানি  নিনতনবদযা এবং গনতনবদযার ধারণা আশ্নিাচনা  র।    ৮ 

২. দুযরিাইম ন ভাশ্নব সমাশ্নি শ্রম নবভািন বযিযা  শ্নরশ্নেন তা বণণনা  র?    ৮ 

৩. মা ণ শ্নসর যশ্রণী ও যশ্রণী সংগ্রাম তত্ত্বটি সমাশ্নিাচনামূি  ভাশ্নব নবশ্নেষণ  র।৮ 

৪. নি. নি. মুিািীর ভারতবশ্নষণ ঐনতহ্য ও সামানি  িনরবতণ শ্ননর বযািযা দাও।  ৮ 

৫. িানত ও উিিানতর মশ্নধয সম্পশ্ন ণ র উির নি. এস. ঘুশ্নরর ধারণা আশ্নিাচনা  র।   ৮ 

৬. প্রভাবশািী িানত  সম্পশ্ন ণ  শ্রীননবাশ্নসর ধারণার বযিযা দাও।  ৮ 

৭. সমািতানত্ত্ব  তশ্নত্ত্বর সংজ্ঞা দাও। গশ্নবষণায় সমািতানত্ত্ব  তশ্নত্ত্বর ভূনম া আশ্নিাচনা  র।    ৮ 

৮. যেন্সাশ্নরর নববতণ নবাদী তত্ত্বটি আশ্নিাচনা  র।  ৮



DSE 1B

[SOCIAL STRATIFICATION]

Full Marks-32 Time- 2Hrs 

The figures in the margin indicate full marks. 

Answer any four questions from the following. [8x4=32] 

1. Define social stratification. Discuss the various forms of social stratification. (8)

2. Analyze the relationship between race and ethnicity.  (8) 

3. Define caste. Discuss the basic features of caste.  (8) 

4. Differentiate between caste and class.  (8) 

5. Write a short note on gender discrimination in India.  (8) 

6. Discuss the various causes of poverty in India.  (8) 

7. Define social mobility. Discuss the intergenerational and intragenerational forms of

social mobility.                        (8)

8. Analyze the various effects of social mobility on Indian society. (8)

১. সামাজিক স্তরজিন্যাসসর সংজ্ঞা দাও। সামাজিক স্তরজিন্যাসসর ধরণগুস া আস াচন্া কর।   ৩+৫=৮

২. িণণ ও ন্ৃকু তা মসধয সম্পকণ  জিসেষণ কর। ৮

৩. িাজতর সংজ্ঞা দাও। িাজতর বিজিষ্ট্যগুজ  আস াচন্া কর। ৩+৫=৮

৪. িাজত ও শ্রেণীর পার্ণকয শ্র খ।  ৮

৫. ভারসত জ ঙ্গ বিষসমযর উপর সংজিপ্ত টীকা শ্র খ। ৮

৬. ভারসত দাজরসের কারণগুজ  আস াচন্া কর। 

৭. সামাজিক সচ তার সংজ্ঞা দাও। আন্তঃ ও অন্তঃ প্রিন্মগত সচ তা ি সত জক শ্রিাঝ তা আস াচন্া কর।
৩+৫=৮

৮. ভারসত সামাজিক সচ তার প্রভাি আস াচন্া কর। ৮
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