B.A 4th Semester (Honours) Examination-2022 (CBCS)
Subject-Political Science
Paper- CC-9
(Sociology and Politics)
Time-3 hours

Full Marks-60
The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to answer the questions as ar as practicable.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণ মাশ্নের
ণ
ক্ষেশ্নদণ শক ।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থা সম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব ।

1. Answer any ten from the following questions.

নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির যে য োি ১০ টির উত্তর দোও।
a) Define Political Sociology.
রােনেক্ষেক সমােেশ্নের সংজ্ঞা দাও ।
b) What do you mean by power?
িমো বিশ্নে েু ক্ষম ক্ষক ববাঝ ?
c) What is meant by civic culture?
পুর সংস্কৃক্ষের অর্থ ক্ষণ ক?
d) Mention any two differences between power and authority.
িমো ও কেৃশ্নণ ের মশ্নযয বয বকাে দুটি পার্থকয
ণ উশ্নেখ্ কর ।
e) What is parochial political culture?
সংকীণ রােনেক্ষ
ণ
েক সংস্কৃক্ষে কাশ্নক বশ্নি?
f) What is political socialization?
রােনেক্ষেক সামাজেকীকরণ কাশ্নক বশ্নি?
g) How do you define patriarchy?
ক্ষপেৃোক্ষিকোশ্নক ক্ষক ভাশ্নব সংজ্ঞাক্ষয়ে করশ্নব?
h) Mention any two important environment movements in India.
ভারশ্নের বয বকাে দুটি গুরুেপূণ পক্ষ
ণ রশ্নবশ আশ্নদািশ্নের োম উশ্নেখ্ কর ।
i) Define political participation.
রােনেক্ষেক অংশগ্রহণ কাশ্নক বশ্নি?

2x10=20

j) What do you mean by religion?
যম বিশ্নে
ণ
ক্ষক ববাঝ?
k) Define environment.
পক্ষরশ্নবশ কাশ্নক বশ্নি?
l) What is the basic difference between civil society and political party?
োগক্ষরক সমাে ও রােনেক্ষেক দশ্নির মশ্নযয মূি পার্থকয
ণ বকার্থায়?
m) Define state from the Marxist perspective.
মার্ক্বাদী
ণ
দৃটিভঙ্গী অেুযায়ী রাশ্নের সংজ্ঞা দাও ।
n) What is meant by mass media?
গ্ণমাযযম বিশ্নে ক্ষক ববাঝায়?
o) Mention two negative aspects of religion.
যশ্নমরণ বয বকাে দুটি বেক্ষেবাচক ক্ষদশ্নকর উশ্নেখ্ কর ।

2. Answer any four from the following questions

5x4=20

নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির যে য োি চোরটির উত্তর দোও।
a) Write a short note on sociology of politics.

5

রােেীক্ষের সমাে েশ্নের উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা বিখ্।
b) Elucidate the concept of legal-rational authority with suitable example.

5

উপযুক্ত উদাহরে সহশ্নযাশ্নগ আইেগে-বযৌজক্তক কেৃশ্নণ ের যারণা বযাখ্যা কর ।
c) Write a short note on secularism in India.

5

ভারশ্নের যম ক্ষণ েরশ্নপিোর যারোর উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা বিখ্ ।
d) Elucidate, in brief, the concept of ecofeminism.
পক্ষরশ্নবশবাদী োরীবাশ্নদর উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা বিখ্ ।
e) Write a short note on the role of religion in society.

5
5

যশ্নমরণ সামাজেক ভূ ক্ষমকার উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা বিখ্।
f) What is gender politics? Who is the author of ‘The Second Sex’.
ক্ষিঙ্গ রােেীক্ষে কাশ্নক বশ্নি? The Second Sex’ গ্রন্থটি কার বিখ্া?

4+1=5

3. Answer any two from the following questions

10x2=20

নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির যে য োি দুটির উত্তর দোও।
a) Discuss the scope and subject matter of Political Sociology.

10

রােনেক্ষেক সমােেশ্নের পক্ষরক্ষয ও ক্ষবষয়বস্তু আশ্নিাচো কর।
b) Discuss the role of family and the peer group as the agencies of political socialization.

10

রােনেক্ষেক সামাজেকীকরশ্নণর মাযযম ক্ষহশ্নসশ্নব পক্ষরবার ও বন্ধু বগাষ্ঠীর ভূ ক্ষমকা আশ্নিাচো কর ।
c) Write a note on the different schools of feminism.

10

োরীবাশ্নদর ক্ষবক্ষভন্ন ঘরাোর উপর একটি িীকা বিখ্ ।
d) Discuss the basic features of environmental movements in India.
ভারশ্নের পক্ষরশ্নবশ আশ্নদািশ্নের বমৌি ববক্ষশিয গুক্ষি আশ্নিাচো কর ।

10

