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1. Answer any three questions from the following:
নিম্নে প্রদত্ত যেম্ন োম্নিো নিিনি প্রম্নের উত্তর দোও।

10 X 3 = 30

a) Discuss the nature of Educational Sociology. Write down the differences between Educational
Sociology and Sociology of Education.
5 +5

নিক্ষোশ্রয়ী সমোজনিদযোর স্বরূপ আম্ন োচিো

র। নিক্ষোশ্রয়ী সমোজনিদযো এিং নিক্ষোর সমোজনিদযোর মম্নযয

পোর্থ য য খ।
b) Explain the advantages and disadvantages of social change.

সোমোনজ

পনরিিথম্নির সু নিযো ও অসু নিযোগুন িযোখযো

5 +5

র।

c) Discuss the causes of disparity in education. How it would be removed?

নিক্ষোয সমসু ম্নেোগ-এর অসোম্নমযর

োরণগুন য খ।ন ভোম্নি িোর প্রনি োর

5+5

রো েোয?

d) Write down the characteristics of social stratification. State the impact of education on social
stratification.
5+5

সোমোনজ

স্তরনিিযোম্নসর বিনিষ্ট্যগুন য খ।সোমোনজ

স্তরনিিযোম্নস নিক্ষোর প্রভোি নিিৃ ি

র।

e) Discuss the relationship between education and community. Write any four social functions of
education.
6+4

নিক্ষো এিং সম্প্রদোম্নযর মম্নযয সম্প থ আম্ন োচিো
2.

র। নিক্ষোর চোরনি সোমোনজ

Answer any six questions from the following:

5 X 6= 30

নিম্নে প্রদত্ত যেম্ন োম্নিো ছযনি প্রম্নের উত্তর দোও।
a) Mention the objectives of Educational Sociology.

নিক্ষোশ্রয়ী সমোজনিদযোর উম্নেিয উম্নেখ

র।

b) Discuss the scope of Educational Sociology.

নিক্ষোশ্রয়ী সমোজনিদযোর পনরনয আম্ন োচিো

র।

c) ‘School is the miniature form of society’-explain.

‘নিদযো য হ সমোম্নজর ক্ষুদ্র সংস্করণ’-িযোখযো

র।

d) Write down the various components of education.

নিক্ষোর নিনভন্ন উপোদোিগুন য খ।
e) Discuss the role of education in social change.

সোমোনজ

পনরিিথম্নির যক্ষম্নে নিক্ষোর ভূ নম ো আম্ন োচিো

f) What are the demerits of social stratification?

সোমোনজ

স্তরনিিযোম্নসর ত্রুনিগুন ন

ন ?

g) State the relationship between Sociology and Education.

সমোজিত্ত্ব এিং নিক্ষোর মম্নযয সম্প থ নিিৃ ি
h) Mention the principles of social stratification.

সোমোনজ

স্তরনিিযোম্নসর ি়ীনিগুন উম্নেখ

র।

র।

র।

োজ য খ।

