
                                            SOCIOLOGY 

Lesson Plan-10+Creative questions and model answer (Combined) 

সমাজবিজ্ঞান [ প্রথম পত্র ] 

প্রথম অধ যায়: সমাজবিজ্ঞাননর উৎপবি ও বিকাশ 

পাঠ- ১: সমাজবিজ্ঞাননর সংজ্ঞা। 

পাঠ- ৩: সমাজবিজ্ঞাননর বিষয়িস্তু ও পবরবধ। 

# মনেল প্রশ্ন-০১ 

বশহাি বিশ্ববিদ্যালনয় যে বিষনয় অধ যয়ন কনর যস যস বিষয়টির উৎপবি সম্পনকে  সন্ধান করনে বিনয় যদ্খনলন 
ল যাটিন শব্দ Socious ও বিক শব্দ Logos যথনক এর উদ্ভি। ১৮৩৯ সানল একজন ফরাবস দ্াশেবনক োাঁর ‘ 
যকাসে- বে- বফনলাসবফ পবজটিভ’ িনে সিেপ্রথম এ বিষয়টিনক বিজ্ঞান বহনসনি আখযাবয়ে কনরন। 

ি) উদ্দীপনকর বশহাি যকান বিষনয় অধ যয়ন কনর ? ি যাখ যা কনরা। 

ঘ) উক্ত বিষয়টি সমানজর সামবিক পাঠ- বিনেষণ কনরা। 

# প্রনয়াি- ি) 

★ উদ্দীপনকর বশহাি যে বিষনয় অধ যয়ন কনর ো হনলা সমাজবিজ্ঞান। 

★ সমাজবিজ্ঞাননর পবরচয়: 

সমাজবিজ্ঞাননর ইংনরবজ প্রবেশব্দ হনলা Sociology । Sociology শব্দটি দ্টুি শনব্দর সমন্বনয় িঠিে; Socius ও 
Logos । ল যাটিন শব্দ Socius এর অথে হনলা সঙ্গী-সাথী োর দ্বারা সমানজর সদ্সযনদ্র যিাঝায় োই Socius 
শনব্দর আনরক অথে হনলা সমাজ আর বিক শব্দ Logos শনব্দর অথে হনলা বিজ্ঞান। সেুরাং Sociology শনব্দর 
অথে হনলা সমাজবিজ্ঞান।  

যে বিজ্ঞান মানুনষর বিয়াকমে, সামাবজক সম্পকে , ঘটনািলী বননয় অধ যয়ন কনর োনক সমাজবিজ্ঞান িলা 
হয়।  

ফরাবস সমাজবিজ্ঞানী এবমল েুনখেইম সমাজবিজ্ঞাননর একটি সুন্দর সংজ্ঞা বদ্নয়নেন। োাঁর মনে, “ 
সমাজবিজ্ঞান হনে সামাবজক প্রবেষ্ঠাননর বিজ্ঞান।  

মূলে সমাজবিজ্ঞান সমানজর সদ্সযনদ্র সামাবজক িীয়াকমে বননয় আনলাচনা কনর। 

# উচ্চের দ্ক্ষো- ঘ) 

হা, আবম উদ্দীপনকর িক্তনিযর সানথ একমে যে, সমাজবিজ্ঞান হনলা সমানজর সামবিক পাঠ / পূণোঙ্গ পাঠ। 

★ সমাজবিজ্ঞান সমানজর পণূোঙ্গ পাঠ/ সমাজবিজ্ঞাননর পবরবধ: 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অথেনীবে, নৃবিজ্ঞান ইে যাবদ্ সামাবজক বিজ্ঞানসমূহ সমানজর এক একটি বদ্ক বননয় আনলাচনা 
কনর। যেমন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু রাজননবেক প্রবেষ্ঠান িা রাজননবেক কমেকাণ্ড বননয় আনলাচনা কনর। এবকভানি 
অথেনীবেও সমানজর অথে সংিান্ত বিষয় বননয় আনলাচনা কনর। বকন্তু সমাজবিজ্ঞান সমানজর সামবিক বিষয় 



বননয় আনলাচনা কনর। োই সমাজবিজ্ঞাননক সমানজর সামবিক পাঠ িলা হয়। সমাজবিজ্ঞান একাধানর 
পবরিার, সমাজ, সামাবজক প্রবেষ্ঠান, ধমীয় প্রবেষ্ঠান, রাজননবেক প্রবেষ্ঠান, অথেননবেক প্রবেষ্ঠান, সংসৃ্কবে, 
সভযো ইে যাবদ্ বননয় আনলাচনা কনর। এবকসানথ সামাবজক সমসযা, উন্নয়ন, সামাবজক পবরিেে ন, 
সামাবজকীকরণ , সামাবজক রীবেনীবে েথা সমানজর বিবভন্ন প্রবেষ্ঠান সম্পনকে  বিস্তাবরে আনলাচনা কনর 
থানক। োই সমাজবিজ্ঞাননক সমানজর সামবিক পাঠ িলা হয়। 

# জ্ঞানমূলক প্রনশ্নাির- ক) 

★ সমাজবিজ্ঞান একমাত্র বিজ্ঞান ো সমাজ এিং সামাবজক সম্পকে  বিষনয় অধ যয়ন কনর – ম যাকাইভার। 

★ সমাজবিজ্ঞাননর যকন্দ্রীয় প্রে যয় হনলা- সমাজ কাঠানমা। 

★ সমাজবিজ্ঞাননর প্রধান লক্ষয – সামাবজক সম্পকে  বিনেষণ। 

★ পবজটিভ বফনলাসবফ ও পবজটিভ পবলটি িই দ্টুির যলখক- অিাস্ট যকাাঁৎ। 

★ the republic িনের যলখক – যেনটা। 

★ the new science িনের যলখক- ইোলীয়ান দ্াশেবনক বিয়ামিাবেস্তা বভনকা। 

★ Utopia িনের যলখক- ইংনরজ দ্াশেবনক টমাস মুর। 

সমাজবিজ্ঞান [ প্রথম পত্র ] 

প্রথম অধ যায়: সমাজবিজ্ঞাননর উৎপবি ও বিকাশ 

পাঠ- ২: সমাজবিজ্ঞাননর প্রকৃবে। 

পাঠ- ৪: সমাজবিজ্ঞান পানঠর প্রনয়াজনীয়ো। 

# মনেল প্রশ্ন- ০২ 

[ ? ] = [ Socious ] + [ Logos ] 

ি) প্রদ্ি েকবচনত্রর [ ? ] বচবিে স্থানটি যকান বিষয়নক বননদ্েশ কনর ? ি যাখ যা কনরা। 

ঘ) “মানি জীিননর প্রবেটি যক্ষনত্র উক্ত বিষনয়র জ্ঞান অপবরহােে”- বিনেষণ কনরা। 

# প্রনয়াি- ি)  

★ উদ্দীপনক [ ? ] স্থানন বননদ্ে বশে বিষয়টি হনলা সমাজবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞাননর পবরচয় প্রশ্ন-০১ এ 
আনলাচনা করা হনয়নে। 

# উচ্চের দ্ক্ষো : 

হা, আবম উদ্দীপনকর িক্তনিযর সনঙ্গ একমে যে, মানি জীিননর প্রবেটি যক্ষনত্র সমাজবিজ্ঞান বিষয়টির জ্ঞান 
অপবরহােে। 

★★ সমাজবিজ্ঞান পানঠর প্রনয়াজনীয়ো: 



সমাজবিজ্ঞান অধ যয়ন কনর মানুনষর পাবরিাবরক জীিন, সমাজজীিন, সংসৃ্কবে ও সভযো ইে যাবদ্ বিষনয় জ্ঞান 
অজে ন করা োয়। 

★ সমাজ কাঠানমা সম্পনকে  জাননে পারনি। 

★ সামাবজক সম্পনকে র ধরণ গুনলা জাননে পারনি। 

★ সামাবজক সমসযা গুনলা বচবিে করনে পারনি। 

★ সামাবজক সমসযার সমাধান বননয় ভািনে পারনি। 

★ সমানজর অনযানয সদ্সযনদ্র সংসৃ্কবে ও সভযো সম্পনকে  জাননে পারনি। 

★ বিবভন্ন জাবে-উপজাবে, নৃনিাষ্ঠীর জীিনধারা জাননে পারনি।  

★ ননবেকো, মূল যনিাধ, সামাবজক বনরাপিা, শঙৃ্খলা , অপরাধ ইে যাবদ্ সম্পনকে  জ্ঞান অজে ন করনে পারনি। 

★ পবরিার, সমাজ, আথে- সামাবজক, রাজননবেক, ধমীয় ও সাংসৃ্কবেক ইে যাবদ্ প্রবেষ্ঠান সম্পনকে  জাননে 
পারনি। 

 

উবিবখে আনলাচনা যথনক যিাঝা োয়, সমাজবিজ্ঞান অধ যয়ন কনর  সমানজর একজন সদ্সয বননজনক মানি 
জীিননর প্রবেটি যক্ষনত্র মাবননয় বননে পানর। অেএি সমাজবিজ্ঞাননর জ্ঞান সমানজর প্রনে যক সদ্সযনদ্র জনয 
অেীি প্রনয়াজনীয়। 

 

# জ্ঞানমূলক প্রনশ্নাির- ক) 

★ পবজটিভ বফনলাসবফ ও পবজটিভ পবলটি িই দ্টুির যলখক- অিাস্ট যকাাঁৎ। 

★ the republic িনের যলখক – যেনটা। 

★ the new science িনের যলখক- ইোলীয়ান দ্াশেবনক বিয়ামিাবেস্তা বভনকা। 

★ Utopia িনের যলখক- ইংনরজ দ্াশেবনক টমাস মুর। 

 

# অনুধািনমূলক প্রনশ্নাির- খ)  

★ সমাজবিজ্ঞান হনলা মূলযনিাধ বনরনপক্ষ বিজ্ঞান: 

সমাজবিজ্ঞান সমানজর সমসযা, সমসযার ধরন- প্রকৃবে, সমসযার উৎপবি, সমানজর সদ্সযনদ্র পারস্পবরক 
সম্পকে  ও উন্নয়ন ইে যাবদ্ বিষনয় বিজ্ঞানবভবিক আনলাচনা ও অধ যয়ন কনর। এসকল সামাবজক বিষয়াবদ্ 
সমাজবিজ্ঞান বনরনপক্ষভানি েথয- উপাি বদ্নয় বিচার বিনেষণ কনর । এখানন িনিষণক পক্ষ অিলম্বন না 
কনর সম্পূণে বিজ্ঞানবভবিক পদ্ধবে অনুসরণ কনর ফলাফল প্রকাশ কনর । 



োই সমাজবিজ্ঞাননক একটি মূলযনিাধ বনরনপক্ষ বিজ্ঞান িলা হয়। 

সমাজবিজ্ঞান [ প্রথম পত্র ] 

প্রথম অধ যায়: সমাজবিজ্ঞাননর উৎপবি ও বিকাশ 

পাঠ: ৭ যথনক ১৩: সামাবজক বিজ্ঞাননর অনযানয শাখার সানথ সমাজবিজ্ঞাননর সম্পকে । 

# মনেল প্রশ্ন-০৩ 

আবদ্নে মানুষ যিাঁনচ থাকার োবিনদ্ দ্লিদ্ধ হনয় িসিাস করনো। েখন যথনকই যিাষ্ঠী সংহবের বভবিনে 
সমাজ সৃবি হয়। এভানি পবরিার, যিাত্র, বিিাহ, ি যাবক্তিে সম্পবি ইে যাবদ্ বিষনয়র উদ্ভি হয়। ধীনর ধীনর 
সমাজ জটিল আকার ধারণ কনর এিং এক সময় রানষ্ট্রর উৎপবি ঘনট। োই িলা োয়, িেে মান সমাজ 
সম্পনকে  জাননে অেীনের মানি যিাষ্ঠী ও োনদ্র বিবভন্ন ি যিহৃে হাবেয়ার ও বজবনসপত্র যথনক েথয সংিহ 
করা প্রনয়াজন। 

ি) উদ্দীপনক সমাজবিজ্ঞাননর সানথ যকান বিষয়টির সম্পকে  সম্পনকে  ইবঙ্গে যদ্ওয়া হনয়নে? ি যাখ যা কনরা। 

ঘ) উক্ত বিষয়টির সানথ সমাজবিজ্ঞাননর যে সি পাথেকয পবরলবক্ষে হয় ো বিনেষণ কনরা। 

# প্রনয়াি- ি) 

উদ্দীপনক সমাজবিজ্ঞাননর সানথ যে বিষয়টির সম্পনকে র প্রবে ইবঙ্গে করা হনয়নে যস বিষয়টি হনলা নৃবিজ্ঞান। 

★ নৃবিজ্ঞাননর সানথ সমাজবিজ্ঞাননর সম্পকে : 

১. সমাজবিজ্ঞান মানুনষর পারস্পবরক সম্পকে  বননয় আনলাচনা কনর আর নৃবিজ্ঞান মানুনষর উৎপবি ও নদ্বহক 
নিবশিয বননয় আনলাচনা কনর। 

েনি উভয় বিষনয়র আনলাচনার বিষয়িস্তু হনলা ‘মানুষ’। 

২. সমাজবিজ্ঞান বিবভন্ন বিষনয় আনলাচনা ও িনিষণার যক্ষনত্র নিজ্ঞাবনক পদ্ধবে িযিহার কনর। এবকভানি 
নৃবিজ্ঞানও বিবভন্ন বিষনয় আনলাচনা ও িনিষণার যক্ষনত্র নিজ্ঞাবনক পদ্ধবে িযিহার কনরন।  

৩. সমাজবিজ্ঞাননর িনিষণাকমে নৃবিজ্ঞানীনদ্র িনিষণায় কানজ আনস। এবকভানি নবৃিজ্ঞাননর িনিষণাকমে 
সমাজবিজ্ঞানীনদ্র িনিষণার কানজ আনস।  

৪. উভয় সামাবজক বিজ্ঞাননর লক্ষয ও উনদ্দশয হনলা সমানজর উন্নয়ন েথা মানি কলযাণ। 

 

উপনরাক্ত আনলাচনা যথনক িলা োয়, সমাজ বিজ্ঞাননর সানথ অন যান য সামাবজক বিজ্ঞানসমূনহর সম্পকে  রনয়নে। 

# উচ্চের দ্ক্ষো- ঘ) 

হা, সমাজবিজ্ঞাননর সানথ অন যান য সামাবজক বিজ্ঞানসমূনহর সম্পকে  যেমন রনয়নে যেমবন পাথেকযও রনয়নে। 

★ সমাজবিজ্ঞাননর সানথ নবৃিজ্ঞাননর পাথেকয:  



১. সমাজবিজ্ঞাননর আনলাচনার বিষয়িস্তু হনলা মানুনষর পারস্পবরক সম্পকে  িা িীয়াকমে। আর নৃবিজ্ঞাননর 
আনলাচনার বিষয়িস্তু হনলা মানুনষর উৎপবি ও নদ্বহক নিবশিয।  

২. সমাজবিজ্ঞান সমাজ সম্পনকে  বিস্তাবরে অধ যয়ন কনর আর নৃবিজ্ঞান কু্ষদ্র নৃনিাষ্ঠী বননয় আনলাচনা কনর।  

৩. িনিষণা পদ্ধবে িযিহানরর যক্ষনত্রও সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞাননর মনধয পাথেকয যদ্খা োয়।  

৪. সমাজবিজ্ঞান িেে মান সমানজর সমসযা যেমন অপরাধ, যেৌেুক, মাদ্কাসবক্ত ইে যাবদ্ বননয় আনলাচনা 
করনে আিহী। অন যবদ্নক নৃবিজ্ঞান কু্ষদ্র নৃনিাষ্ঠী ও নৃনিাষ্ঠীর অেীে সংসৃ্কবে, উৎপবি ও বিকাশ বননয় 
আনলাচনা করনে আিহী। 

এভানি বিস্তাবরেভানি জাননে বিনয় যদ্খা োয়, সমাজবিজ্ঞাননর সানথ অন যান য সামাবজক বিজ্ঞানসমূনহর যেমন 
সম্পকে  রনয়নে যেমবন অননক পাথেকযও রনয়নে। 

# জ্ঞানমূলক প্রনশ্নাির-ক ) 

★ The Politics িনের যলখক- এবরস্টটল। 

★ সমাজবিজ্ঞান একটি স্বেন্ত্র বিজ্ঞান বহনসনি আত্মপ্রকাশ কনর- ঊনবিংশ শোব্দীর মধয ভানি। 

★ সমাজবিজ্ঞান স্বেন্ত্র বিজ্ঞান বহনসনি োত্রা শুরু কনর- ১৮৩৯ সসমাজবিজ্ঞান [ প্রথম পত্র ] 

প্রথম অধ যায়: সমাজবিজ্ঞাননর উৎপবি ও বিকাশ 

পাঠ- ২: সমাজবিজ্ঞাননর প্রকৃবে 

পাঠ- ৫,৬: সমাজবিজ্ঞাননর উৎপবি ও বিকাশধারা। 

# মনেল প্রশ্ন-০৪ 

কবির বিশ্ববিদ্যালনয়র প্রথম িনষের োত্র। যস এমন একটি বিষয় বননয় অনাসে করনে ো মানুনষর চালচলন, 
আচার- আচরণ, িীয়াকমে বননয় আনলাচনা কনর।  

ি) উদ্দীপনক বননদ্ে বশে বিষয়টির প্রকৃবে ি যাখ যা কনরা। 

ঘ) উদ্দীপনক বননদ্ে বশে বিষয়টির উৎপবি ও বিকাশধারা আনলাচনা কনরা। 

# প্রনয়াি- ি ) 

উদ্দীপনকর বননদ্ে বশে বিষয়টি হনলা সমাজবিজ্ঞান।  

★ সমাজবিজ্ঞাননর প্রকৃবে: 

১. সমাজবিজ্ঞান সামাবজক সম্পনকে র বিজ্ঞানবভবিক পাঠ। 

২. সমাজবিজ্ঞান সমানজর পণূোঙ্গ পাঠ। 

৩. সমাজবিজ্ঞান সমাজ কাঠানমার অধ যয়ন কনর। 

৪. সমাজবিজ্ঞান বিনেষণধমী বিজ্ঞান। 



৫. সমাজবিজ্ঞান িস্তুবনষ্ঠ বিজ্ঞান। 

৬. সমাজবিজ্ঞান মূলযনিাধ বনরনপক্ষ বিজ্ঞান। 

৭. সমাজবিজ্ঞান প্রাকৃবেক বিজ্ঞান নয় িরং োবিক বিজ্ঞান। 

৮. সমাজবিজ্ঞান সামাবজক বস্থবেশীলো ও িবেশীলোর বিজ্ঞান।  

# উচ্চের দ্ক্ষো- ঘ )  

★ সমাজবিজ্ঞাননর উৎপবি ও বিকাশধারা:  

েবদ্ও ১৮৩৯ সানল একটি স্বেন্ত্র বিজ্ঞান বহনসনি সমাজবিজ্ঞান আত্মপ্রকাশ কনর েথাবপ সমাজ বচন্তা ও সমাজ 
িনিষণা অননক পুরননা।  

আমরা প্রাচীন বিক দ্াশেবনক সনিটিস, যেনটার the republic,  এবরস্টটনলর the politics নামক িনে সমাজ 
বিষয়ক আনলাচনা লক্ষয কবর।  

এবকভানি ত্রনয়াদ্শ শোব্দীর বেউবনবশয়ার দ্াশেবনক ইিনন খালদ্নুনর “বকোি আল ইিার” এ মানুনষর সমাজ- 
সংসৃ্কবের আনলাচনা লক্ষয কবর। অেঃপর বিয়ামিাবেস্তা বভনকার the new science ও টমাস মুনরর Utopia 
িনেও সমাজ বিষয়ক বচন্তা ও আনলাচনা লক্ষয করা োয়। এবকভানি ভারেীয় পবিে যকৌটিনল যর অথেশাস্ত্র, 
িাৎসযায়ননর কামসতূ্র, আল যিরুনীর ভারেেি, আিুল ফজনলর আইন – ই – আকিবর িনে সমানজর 
মানুনষর সামাবজক, রাজননবেক ও অথেননবেক জীিন সম্পনকে  জাননে পাবর। েনি ১৮৩৯ সানল অিাস্ট যকাাঁৎ 
সিেপ্রথম একটি স্বেন্ত্র বিজ্ঞান বহনসনি সমাজবিজ্ঞাননর আনলাচনা শুরু কনরন।  

এরপর যথনক কালে মাকে স, ম যাক্স ওনয়িার, হািোট যস্পন্সার, এবমল েুনখেইম, রংিলাল যসন, ে. নাজমুল 
কবরম প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীনদ্র আনলাচনা ও িনিষণায় সমাজবিজ্ঞান বিকাশ লাভ কনর। 

#বি: দ্র:  

সমাজবিজ্ঞাননর প্রকৃবের প্রবেটি পনয়ন্ট অনুধািন প্রনশ্ন আসনে পানর। োই প্রবেটি নিবশিয িা প্রকৃবে 
অল্পবিস্তর ি যাখ যা করনে পারনে হনি।। 

 


