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সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 
সমাজবিজ্ঞান [২য় পত্র] 

প্রথম অধ্যায় : িাাংলাশ্নেশ্নশ সমাজবিজ্ঞান চচচ ার বিকাশ 
 

মশ্নেল প্রে- ০১ 

মিমি ঢাকা মিশ্বমিদ্যালয়ে যে মিষয়ে ভমতি  হয়েযে তার াঅনুষ্ঠামনক পাঠদ্ান শুরু হয়েমেল ১৯২৫-২৬ মিক্ষািযষি 
দ্িিন মিভাযের সাযথ। তযি ১৯৫৭-৫৮ মিক্ষািযষি একটি াঅলাদ্া মিভাে মহযসযি মিষ়েটির স্বতন্ত্র োত্রা শুরু হ়ে। 

াঅিাযদ্র যদ্যির সিাজ জীিন সম্পযকি  জানযত মিষ়েটির পাঠ গুরুত্বপূণি। 

ে) উদ্দীপযকর মিমি যে মিষয়ে াধ্য়েন করযে , িাাংলাযদ্যি তার মিকািধ্ারা াঅযলাচনা কযরা। 

ঘ) উক্ত মিষয়ে াধ্য়েন কযর মিমি কী জ্ঞান াজি ন করযত পাযর? িতািত দ্াও। 

 

১ নাং প্রশ্নের উত্তর (ক) 
★ "রয়েল এমি়োটিক যসাসাাআটি াি যিঙ্গল " ১৭৮৪ সাযল সযার উাআমল়োি যজান্স প্রমতষ্ঠা কযরন। 

★ িাাংলাযদ্যি সিাজমিজ্ঞাযনর জনক- ড.এযক নাজিুল কমরি। 

 

১ নাং প্রশ্নের উত্তর (খ) 
★ ড. এযক নাজিুল কমরি িাাংলাযদ্যি সিাজমিজ্ঞাযনর জনক : 

ঢাকা মিশ্বমিদ্যালয়ে ১৯২৫-২৬ মিক্ষািষি যথযক সিাজমিজ্ঞানযক দ্িিযনর সাযথ পডাযনা হযলও এটি স্বতন্ত্র যকান 

মিষ়ে মেল না।  

িরাং ড. এযক নাজিুল কমরযির প্রযচষ্টা়ে ১৯৫৭-৫৮ মিক্ষািযষি ঢাকা মিশ্বমিদ্যালয়ে একটি স্বতন্ত্র/ াঅলাদ্া মিষ়ে 

মহসাযি সিাজমিজ্ঞাযনর পাঠদ্ান শুরু হ়ে, তাাআ ড. এযক নাজিুল কমরি যক িাাংলাযদ্যি সিাজমিজ্ঞাযনর জনক িলা 
হ়ে। 

 

১ নাং প্রশ্নের উত্তর (গ) 
উদ্দীপযকর মিমি যে মিষয়ে াধ্য়েন করযে তা হযলা সসিাজমিজ্ঞান। একটি স্বতন্ত্র মিষ়ে মহসাযি সিাজমিজ্ঞাযনর 

মিকািধ্ারা নতুন। 

িাাংলাযদ্যি সিাজমিজ্ঞাযনর মিকািধ্ারা:  
ঢাকা মিশ্বমিদ্যালয়ে ১৯২৫-২৬ মিক্ষািযষি সিাজমিজ্ঞান দ্িিযনর সাযথ পডাযনা হযতা। তযি এটি াঅলাদ্া যকান 

মিভাে মেলনা। পরিতীযত এটিযক রাজনীমতমিজ্ঞাযনর সাযথও পডাযনা হ়ে। িূলত ১৯৫০ সাযলর মদ্যক ড. এযক 

নাজিুল কমরি ও াধ্যাপক ামজৎ কুিার যসন সিাজমিজ্ঞান মিভাে য ালার প্রযচষ্টা চালান। তাাঁরা াআউযনযকা 
প্রমতমনমধ্ প্রযেসর যলমভ স্ট্রসযক ঢাকা মিশ্বমিদ্যালয়ে সিাজমিজ্ঞান মিভাে য ালযত সম্মত কযরন। াতাঃপর ঢাকা 
মিশ্বমিদ্যাল়ে ও াআউযনযকার যেৌথ প্রযচষ্টা়ে ১০৫৭-৫৮ মিক্ষা িযষি সিাজমিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র মিষ়ে মহযসযি োত্রা 
শুরু কযর। এাআ মিভাযের প্রথি াধ্যক্ষ হযলন াআউযনযকা মিযিষজ্ঞ েরাসী নৃমিজ্ঞানী যপরী যিসাাআমন।  

পরিতীযত মিষ়েটি যদ্যির ানযানয মিশ্বমিদ্যালয়ে ও কযলযজ পডাযনা শুরু হযল এর াধ্য়েন ও গুরুত্ব িযাপক িৃমি 

পা়ে। 

এভাযি িাাংলাযদ্যি সিাজমিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র মিষ়ে মহযসযি মিকাি লাভ কযর। 



১ নাং প্রশ্নের উত্তর (ঘ) 
 
মিমি সিাজমিজ্ঞান াধ্য়েন কযর িাাংলাযদ্যির সিাজজীিন ও াঅন্তজি ামতক সিাজজীিন, সাংকৃমত ও সভযতা 
াআতযামদ্ মিষয়ে জ্ঞান াজি ন করযত পারযি। 

সিাজমিজ্ঞান াধ্য়েন কযর ো জানা োযি: 

★ সিাজ কাঠাযিা সম্পযকি  জানযত পারযি। 

★ সািামজক সম্পযকি র ধ্রণ গুযলা জানযত পারযি। 

★ সািামজক সিসযা গুযলা মচমিত করযত পারযি। 

★ সািামজক সিসযার সিাধ্ান মনয়ে ভািযত পারযি। 

★ সিাযজর ানযানয সদ্সযযদ্র সাংকৃমত ও সভযতা সম্পযকি  জানযত পারযি। 

★ মিমভন্ন জামত-উপজামত, নৃযোষ্ঠীর জীিনধ্ারা জানযত পারযি।  

★ ননমতকতা, িূলযযিাধ্, সািামজক মনরাপত্তা, িৃঙ্খলা , াপরাধ্ াআতযামদ্ সম্পযকি  জ্ঞান াজি ন করযত পারযি। 

 

উমিম ত াঅযলাচনা যথযক যিাঝা ো়ে, মিমি সিাজমিজ্ঞান াধ্য়েন কযর মনযজযক সিাযজর একজন দ্ক্ষ দ্াম়েত্বিীল 

সদ্সয মহসাযি েযড তুলযত পাযর। াতএি সিাজমিজ্ঞাযনর জ্ঞান সিাযজর প্রযতযক সদ্সযযদ্র জনয াতীি 

প্রয়োজনী়ে।। 

মি:দ্র: িূল পাঠযিাআ পযড জ্ঞানিূলক প্রযের াঅযরা উত্তর মনয়ে যনাট নতমর করযি। 

 
 

মশ্নেল প্রেঃ ০২ 

 

★ নাজিুল কমরি ★ ামজৎ কুিার যসন ★ যপরী যিসাাআমন ★ যলমভ স্ট্রস >> [ ? ]  

ে) উদ্দীপযকর [ ? ] মচি যকান মিষয়ের মনযদ্িি কযর? তার পমরচ়ে দ্াও। 

ঘ) িাাংলাযদ্যি উদ্দীপযক মনযদ্ি মিত মিষয়ের প্রমতষ্ঠা়ে কার ািদ্ান সিিামধ্ক? যতািার িতািত েুমক্তসহ উপস্থাপন 

কযরা। 
 
 

২ নাং প্রশ্নের উত্তর (ক) 
 

★ যলমভ স্ট্রস ও যপমর যিসাাআমন = েরাসী নৃমিজ্ঞানী ও াআউযনযকা মিযিষজ্ঞ । 

★" সিাজমিজ্ঞান সিীক্ষণ" গ্রযের যল ক, নাজিুল কমরি। 

★ "াঅাআন-াআ-াঅকিমর " গ্রযের যল ক, াঅিুল েজল। 

★ "াথিিাস্ত্র " গ্রযের যল ক, যকৌটিলয। 

★ "ভারততত্ত্ব" গ্রযের যল ক, াঅল যিরুনী। 
 
 
 
 
 



২ নাং প্রশ্নের উত্তর (খ) 
 

সিাজমিজ্ঞান একটি িূলযযিাধ্ মনরযপক্ষ মিজ্ঞান:  

সিাজমিজ্ঞান সিাযজর সিসযা, সিসযার ধ্রন- প্রকৃমত, সিসযার উৎপমত্ত, সিাযজর সদ্সযযদ্র পারস্পমরক সম্পকি  
ও উন্ন়েন াআতযামদ্ মিষয়ে মিজ্ঞানমভমত্তক াঅযলাচনা ও াধ্য়েন কযর। এসকল সািামজক মিষ়োমদ্ সিাজমিজ্ঞান 

মনরযপক্ষভাযি তথয- উপাত্ত মদ্য়ে মিচার মিযেষণ কযর । এ াযন েযিষণক পক্ষ ািলম্বন না কযর সমূ্পণি 
মিজ্ঞানমভমত্তক পিমত ানুসরণ কযর েলােল প্রকাি কযর । 

তাাআ সিাজমিজ্ঞানযক একটি িূলযযিাধ্ মনরযপক্ষ মিজ্ঞান িলা হ়ে। 
 
 

২ নাং প্রশ্নের উত্তর (গ) 
 

উদ্দীপযকর [ ? ] মচি সিাজমিজ্ঞান মিষ়েটিযক মনযদ্িি কযর। 

কারন, ড. এযক নাজিুল কমরি, ামজৎ কুিার যসন, যলমভ স্ট্রস ও যপরী যিসাাআমন এাআ নাি গুযলা িূলত ঢাকা 
মিশ্বমিদ্যালয়ে সিাজমিজ্ঞান মিভাে প্রমতষ্ঠার সাযথ জমডত। তাযদ্র প্রযচষ্টা়ে ১৯৫৭-৫৮ মিক্ষািযষি ঢাকা 
মিশ্বমিদ্যালয়ে সিাজমিজ্ঞান একটি াঅলাদ্া মিষ়ে মহসাযি াঅত্ম প্রকাি কযর। 

সিাজমিজ্ঞান: সিাজমিজ্ঞাযনর াআাংযরমজ প্রমতিব্দ হযলা Sociology এটি দ্টুি িযব্দর সিন্বয়ে েঠিত। তা হযলা 
Socious -সঙ্গী- সাথী, াঅর Logic - মিজ্ঞান । যেযহতু সঙ্গী সাথীযদ্র মনয়ে সিাজ সুতরাাং Sociology িযব্দর 

িামব্দক াথি হযলা সিাজমিজ্ঞান। 

Max waber এর িযত, সিাজমিজ্ঞান হযলা সািামজক ানুষ্ঠান প্রমতষ্ঠাযনর মিজ্ঞান। 

 

াঅিরা জামন, সিাজ হযলা সািামজক সম্পযকি র জাল। যে সম্পযকি র িযধ্য াঅিরা সিাাআ িসিাস কমর। সুতরাাং 
সিাজমিজ্ঞান সািামজক সম্পকি  াধ্য়েন কযর। 

াতএি িলা ো়ে, যে মিজ্ঞান সািামজক প্রমতষ্ঠান, সািামজক সম্পকি , িানুযষর সািামজক ক্রী়োকিি াধ্য়েন কযর 

তাযক সিাজমিজ্ঞান িযল। 

িানি সিাজ, সাংকৃমত ও সভযতা, 
সািামজক সিসযা ও উন্ন়েন সম্পযকি  জানযত সিাজমিজ্ঞান াধ্য়েন প্রয়োজন। 
 
 

১ নাং প্রশ্নের উত্তর (ঘ) 
 

িাাংলাযদ্যি সিাজমিজ্ঞান প্রমতষ্ঠা়ে উদ্দীপযক উমিম ত িযামক্তযদ্র িযধ্য ড. এযক নাজিুল কমরি এর ভূমিকা 
সিিামধ্ক। 

★ ড. এযক নাজিুল কমরি িাাংলাযদ্যি সিাজমিজ্ঞাযনর জনক : 

ঢাকা মিশ্বমিদ্যালয়ে ১৯২৫-২৬ মিক্ষািষি যথযক সিাজমিজ দ্িি 
ঢাকা মিশ্বমিদ্যালয়ে ১৯২৫-২৬ মিক্ষািযষি সিাজমিজ্ঞান দ্িিযনর সাযথ পডাযনা হযতা। তযি এটি াঅলাদ্া যকান 

মিভাে মেলনা। পরিতীযত এটিযক রাজনীমতমিজ্ঞাযনর সাযথও পডাযনা হ়ে। িূলত ১৯৫০ সাযলর মদ্যক ড. এযক 

নাজিুল কমরি ও াধ্যাপক ামজৎ কুিার যসন সিাজমিজ্ঞান মিভাে য ালার প্রযচষ্টা চালান। তাাঁরা াআউযনযকা 



প্রমতমনমধ্ প্রযেসর যলমভ স্ট্রসযক ঢাকা মিশ্বমিদ্যালয়ে সিাজমিজ্ঞান মিভাে য ালযত সম্মত কযরন। াতাঃপর ঢাকা 
মিশ্বমিদ্যাল়ে ও াআউযনযকার যেৌথ প্রযচষ্টা়ে ১০৫৭-৫৮ মিক্ষা িযষি সিাজমিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র মিষ়ে মহযসযি োত্রা 
শুরু কযর।  

এ প্রমক্র়ো়ে ড. এযক নাজিুল কমরি সযাযরর ভূমিকা মেল সিিামধ্ক । তাাআ তাযক িাাংলাযদ্যি সিাজমিজ্ঞাযনর জনক 

িলা হ়ে। 

াঅজ যদ্যির মিমভন্ন মিশ্বমিদ্যাল়ে ও কযলযজ সিাজমিজ্ঞান স্বতন্ত্র মিষ়ে মহসাযি পডাযনা হ়ে। এর যপেযনর াআমতহাস 

পেিাযলাচনা করযল যদ্ া ো়ে এযত ড. এযক নাজিুল কমরি সযাযরর ভূমিকা সিিামধ্ক।। 

 
 
 

মশ্নেল প্রে: ০৩ 

সিাযজ মিদ্যিান মিমভন্ন ামন়েি ও মিিৃঙ্খলা াঅমর়োনযক কষ্ট যদ়্ে। তাাআ যস এসি সিসযা মচমিত কযর তার 

সিাধ্ান করযত চা়ে। মিষ়েটি াঅমর়োন তার িািার সাযথ াঅলাপ করযল তার িািা একটি মিষ়ে াধ্য়েযনর 

গুরুত্ব যতাযল ধ্যর।  

ে) উদ্দীপযক মনযদ্ি মিত মিষ়েটি িাাংলাযদ্যি াধ্য়েযনর যক্ষযত্র াআউযনযকার ভূমিকা িযা যা কযরা। 

ঘ) "উদ্দীপযকর মিষ়েটির স্বতন্ত্র োত্রা াঅিাযদ্র যদ্যি নতুন হযল ও এ মিষয়ের মচন্তা াঅযলাচনা াঅযরা প্রাচীন" তুমি 

মক একিত? িতািত েুমক্তসহ উপস্থাপন কযরা। 

 

৩ নাং প্রশ্নের উত্তর (ক) 
★Changing Society in India and Pakistan গ্রযের যল ক, নাজিুল কমরি। 

★ ভারতী়ে উপিহাযদ্যি সিাজ মচন্তার াআমতহাস, দ্াুআ হাজার িেযরর পুরযনা। 

★The Imperial Gazetteer গ্রযের যল ক/ সম্পাদ্ক, উাআমল়োি হান্টার। 

★ রাজিাহী মিশ্বমিদ্যালয়ে সিাজমিজ্ঞান োত্রা শুরু কযরযে ১৯৬৪ সাযল, চট্টগ্রাি মিশ্বমিদ্যালয়ে ১৯৭০ সাযল। 

★" কািসূত্র" গ্রযের যল ক, িাৎসযা়েন। 

 

৩ নাং প্রশ্নের উত্তর (খ) 
সিাজ হযলা সািামজক সম্পযকি র জাল: 

িানুষ সািামজক জীি। িানুষ সিাযজ ানয সিার সাযথ মিযলমিযি িসিাস কযর। িানুষ োডা ানয যকান প্রাণীর 

সিাজ যন়ে। িানুষ সিাযজ িসিাস করযত যে মিষ়েটির প্রয়োজন তা হযলা সািামজক সম্পকি । সািামজক সম্পকি  
িযামতত দ্বন্দ্ব- সাংঘাত মদ্য়ে একটি সিাজ ক যনা কল্পনা করা ো়ে না। িানুযষর যিাঁযচ থাকার প্রয়োজযন প্রমতমন়েত 

এযক াপরযক সাহােয সহযোমেতা করযত হ়ে। এযত পরস্পযরর িযধ্য মনমিড সম্পকি  নতমর হ়ে। এজনযাআ িলা হ়ে " 

সিাজ হযলা সািামজক সম্পযকি র জাল"। 
 
 
 
 
 



৩ নাং প্রশ্নের উত্তর (গ) 
 

িাাংলাযদ্যি সিাজমিজ্ঞান মিভাে প্রমতষ্ঠা়ে াআউযনযকার ভূমিকা স্মরণী়ে। াআউযনযকার সহযোমেতা়ে ঢাকা 
মিশ্বমিদ্যালয়ে ১৯৫৭-৫৮ মিক্ষািযষি সিাজমিজ্ঞান মিভাযের শুরু হ়ে। 

★ িাাংলাযদ্যি সিাজমিজ্ঞান মিভাযের প্রমতষ্ঠা়ে াআউযনযকার ভূমিকা: ঢাকা মিশ্বমিদ্যালয়ে প্রথি মদ্যক 

সিাজমিজ্ঞান দ্িিযনর সাযথ পডাযনা হযতা। পযর ১৯৫০ সাযল াধ্যাপক যলমভ স্ট্রসসহ াআউযনযকার একটি 

প্রমতমনমধ্দ্ল ঢাকা়ে াঅযস। তাাঁরা িাাংলাযদ্যি সিাজমিজ্ঞান মিভাে য ালার সম্ভািনা োচাাআ করযত পািিতয চট্টগ্রাি 

সের কযর। পযর ১৯৫৫ সাযল াআউযনযকার প্রমতমনমধ্দ্ল াঅযরা একিার ঢাকা়ে াঅযস। এভাযি াআউযনযকার 

সহযোমেতা়ে ১৯৫৭-৫৮ মিক্ষািযষি ঢাকা মিশ্বমিদ্যালয়ে সিাজমিজ্ঞান মিভাযের োত্রা শুরু হ়ে । এ মিভাযের 

প্রথি াধ্যক্ষ হযলন াআউযনযকা মিযিষজ্ঞ েরামস নৃমিজ্ঞানী যপরী যিসাাআমন। 

াতএি উমিম ত াঅযলাচনা পেিাযলাচনা করযল যদ্ া ো়ে, িাাংলাযদ্যি সিাজমিজ্ঞান মিভাযের প্রমতষ্ঠা়ে 

াআউযনযকার ভূমিকা স্মরণী়ে। 

 

৩ নাং প্রশ্নের উত্তর (ঘ) 
 

িাাংলাযদ্যি স্বতন্ত্র মিষ়ে মহসাযি সিাজমিজ্ঞাযনর পথচলা নতুন হযলও সিাজ মিষ়েক মচন্তা ভািনা াযনক পুরযনা।  

িাাংলাযদ্যি সিাজমচন্তার াআমতহাস: ভারতী়ে উপিহাযদ্যির াআমতহাস সামহতয পেিাযলাচনা করযল যদ্ া ো়ে, এযদ্যির 

কমি সামহমতযক, পমিতযদ্র মচন্তা ভািনা ও াঅযলাচনা়ে িাাংলাযদ্যির সিাজ, সাংকৃমত ও সভযতা সম্পযকি  াযনক 

মকেু জানা ো়ে। ভারতী়ে পমিত যকৌটিযলযর "াথিিাস্ত্র", িাৎসযা়েযনর "কািসূত্র", াঅল যিরুনীর "ভারততত্ত্ব", 

াঅিুল েজযলর "াঅাআন- াআ-াঅকিমর" ও "াঅকিরনািা", াআতযামদ্ িাআ পডযল এযদ্যির সিাজ, াআমতহাস, াথিনীমত ও 

ধ্িি সম্পযকি  জানযত পারা ো়ে। এোডাও িধ্যেুেী়ে সামহতয দ্িিন যথযক এযদ্যির িানুযষর জীিন সাংগ্রাি সম্পযকি  
জানা ো়ে। াঅিার মিমভন্ন মিযদ্িী িাসক, পেিটকযদ্র মল মন যথযক ও এযদ্যির িানুযষর সিাজ সম্পমকি ত মচন্তা 
ভািনা লক্ষয করা ো়ে। তাাআ িলা ো়ে, এযদ্যির সিাজ যেিন প্রাচীন, যতিমন সিাজ সম্পমকি ত মচন্তা ভািনা ও 

পুরযনা।। 

 

মি:দ্র: াঅযলাচয মিষ়েগুমল িূল পাঠযিাআ িাআ যথযক যন়ো হয়েযে। তাাআ াঅযরা ভাযলা প্রস্তুমতর জনয পাঠয িাআ পযড 

জ্ঞানিূলক প্রযোত্তযরর প্রস্তুমত িাডাযত হযি।। 


