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Group A 

Answer any Two (2) Questions.        2 x 10 = 20 

1. Write a note on the concept of formalism and substantivism.    

2. Discuss different systems of production and consumption.  

3. Discuss the process of exchange as elaborate by George Homans.   

4. Discuss Rostow's stages of Growth Development Model.            

Group B 

Answer any Six (6) Questions.       6 x 2 = 12 

5. What is exchange?  

6. What is reciprocity?  

7. What is meant by ‘New Institutional Economics’? 

8. What emphasis is shown on ‘Agency Theory’? 

9. Define globalization. 

10. What is Economic Development? 

11. Define Hunting and Gathering society. 

12. Define Socialism. 

Group C (Internal Assessment) 

Answer any Five (5) Questions.                                      5 x 1 = 5 

1. Define Gift. 

2. Define Money. 

3. What is ‘Economistic fallacy’? 

4. Who developed the notion of ‘Quasi-firm’ and when? 

5. Differentiate between Economy and Sociology. 

6. What do you mean by ‘Economic Integration’? 



7. How do you define peasants in Indian context? 

8. Give an example of domestic mode of production. 

 

Group D (Tutorial) 

Answer any One (1) Question.                          1 x 8 = 8 

1. Write a note on the Exchange Theory of Peter Blau. 

2. Write a note on Economic Sociology.    

 

বিভাগ – ক 

যে য োন দুটি (২) প্রশ্নের উত্তর দাও।       ২ x ১০ = ২০  

১। আনুষ্ঠোনন তো এবং সত্তোবোচ তো ধোরণোর উপর এ টি টীকা লেখ।    

২। উৎপোদোন ও বযবহোশ্নরর নবনিন্ন পদ্ধনত ননশ্ন়ে আশ্ন োচনো  র।  

৩। জজজ যহোম্যোন্স দ্বোরো নবস্তৃত নবননম়্ে প্রক্রি়েো আশ্ন োচনো  র।       

৪। যরোশ্নটোর যরোথ যেি পশ্নম্ন্ট ম্শ্নেশ্ন র পে জো়েগুন  ননশ্ন়ে আশ্ন োচনো  রুন।  

বিভাগ – খ 

যে য োন ছ়েটি (৬) প্রশ্নের উত্তর দাও।      ৬ x ২ = ১২   

৫। নবননম়্ে  ী?  

৬। পোরস্পনর  ক্রি়েো  োপ  ী?  

৭। ‘নতুন প্রোনতষ্ঠোনন  অথ জনীনত’ ব শ্নত  ী যবোঝো়ে? 

৮। ‘এশ্নজক্রন্স নথওনর’ ননশ্ন়ে য োন যজোর যদখোশ্ননো হশ্ন়েশ্নছ? 

৯। নবশ্বো়েশ্ননর সংজ্ঞো দোও। 

১০। অথ জনননত  উন্ন়েন  ী? 

১১। নি োর এবং জম্োশ্ন়েত সম্োশ্নজর সংজ্ঞো দোও। 

১২। সম্োজতশ্নের সংজ্ঞো দোও।  



বিভাগ – গ (Internal Assessment) 

যে য োন পোাঁচটি (৫) প্রশ্নের উত্তর দাও।      ৫ x ১ = ৫  

১। উপহোশ্নরর সংজ্ঞো দোও।  

২। অশ্নথ জর সংজ্ঞো দোও।  

৩। ‘অথ জনীনতনবহীন নম্থযোচোর’  ী?  

৪। ‘আধো-ফোম্ জ’ ধোরণোটি য  নব নিত  শ্নরনছ  এবং  শ্নব?  

৫। অথ জনীনত এবং সম্োজনবজ্ঞোশ্ননর ম্শ্নধয পোথ জ য  র। 

৬। ‘অথ জনননত  এ ী রণ’ ব শ্নত  ী যবোঝ? 

৭।  ীিোশ্নব িোরতী়ে প্রসশ্নে  ৃষ শ্নদর সংজ্ঞোন়েত  রো হ়ে?  

৮। গোহ জস্থ্য উৎপোদোন পদ্ধনতর উদোহরণ দোও।  

বিভাগ – ঘ (Tutorial) 

যে য োন এ টি (১) প্রশ্নের উত্তর দাও।      ১ x ৮ = ৮  

১। পিটার ব্লাউ-এর নবননম়্ে তশ্নের উপর এ টি িী ো য খ।   

২। অথ জনননত  সম্োজনবজ্ঞোশ্ননর উপর এ টি িী ো য খ।   

 


