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The figures in the right hand side margin indicate full marks.  

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দি ন া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 
 
 

                                       
1. Answer any five of the following questions:                                             2×5= 10 
িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাচঁ ট ে র উ র দাও।  
 
a) Define Political Sociology. 
রাজৈনিতক সমাজতে র সং া দাও।  
 
b) What is the meaning of Socialization? 
সামা জকীকরন বলেত িক বাঝায়?  
 
c) What do you mean by Political Culture? 
রাজৈনিতক সং ৃ িত বলেত তিম িক বাঝ? 
 
d) What do you mean by Political Development? 
 রাজৈনিতক উ য়ন বলেত িক বাঝ?  
 
e) Who wrote the book The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations 
and when was it published? 
The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations- ট কারা রচনা কেরন 
এবং কত সােল?  
 
f) Who edited the Book Political Culture and Political Development and when was it published?  
Political Culture and Political Development- ট কারা স াদনা কেরন এবং কত সােল এ ট 

কািশত হয়?      
 
g) Define Modernization. 
    আধুিনকীকরেনর  সং া দাও।  
 
h) Write the names of two famous Political Sociologist. 



     দুজন িবখ াত  রাজৈনিতক সমাজতা ক- এর নাম লখ।  
 
 
2. Answer any four of the following questions:                                           5×4= 20 
িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও।  

 
a) Discuss, in brief, the main agencies of Socialization. 
সামা জকীকরেনর ধান ধান মাধ ম লার িবষেয় সংে েপ আেলাচনা কর।  
 
b) Identify the important determinants of political culture. 
রাজৈনিতক সং ৃ িতর মুখ  িনধারক েলােক িচি ত কর।  
 
c) Write a short note on the parochial political culture. 
 সংকীণতাবাদী রাজৈনিতক সং ৃ িতর ধারণা টর ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 
 
d) Discuss, in brief, the main features of modernization. 
আধুিনকীকরেনর ধান ধান বিশ েলা সংে েপ আেলাচনা কর। 
 
e) Write a short note on UN-ECLAC. 
UN-ECLAC স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 
 
f) Analyse, in brief, the relationship between Political Sociology and Sociology of Politics. 
রাজৈনিতক সমাজত  ও রাজনীিতর সমাজতে র মেধ  য স ক রেয়েছ, স ট সংে েপ িবে ষণ 
কর। 
 
 
3. Answer any one of the following questions:                                             10×1= 10 
িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও।  

 
a) Discuss the meaning and nature of Political Development. 
রাজৈনিতক উ য়েনর  অথ ও কৃিত আেলাচনা কর। 
 
b) Trace the evolution of the Political Sociology as an autonomous discipline. 
এক ট ত  শা  িহেসেব রাজৈনিতক সমাজতে র িববতেনর ইিতহাস আেলাচনা কর। 
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