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1. Answer any three questions from the following:                       10 X 3 = 30 

নিম্নে প্রদত্ত যেম্ন োম্নিো নিিনি প্রম্নের উত্তর দোও। 
  

a) Write the nature and scope of education sociology. 5+5 

     নিক্ষোশ্রয়ী সমোজনিদযোর প্র ৃনি ও পনরনি উম্নেখ  র। 
      b) Write the nature and determinants of social change.         5+5 

           সোমোনজ  পনরিিতম্নির প্র ৃনি এিং নিিতোর গুনি যিখ। 
c) Define mass media. State the importance of any two mass media in modern education. 2+4+4 

   গিমোিযম্নমর সংজ্ঞো দোও।  আিুনি  নিক্ষোয় যেম্ন োম্নিো দুনি গিমোিযম্নমর গুরুত্ব উম্নেখ  র। 
d) What is social sub-system? Explain the relevance of education as a social sub-system. 3+7  

সোমোনজ  উপিন্ত্র  োম্ন  িম্নি? নিক্ষোম্ন  সমোম্নজর উপিন্ত্র িিোর প্রোসনি িো উদোহরণসহ     
আম্নিোচিো  র।   

e) Discuss education as an important factor of social control and social change.  

    সোমোনজ  নিয়ন্ত্রণ ও সোমোনজ পনরিিতম্নির নিিতোর  নহম্নসম্নি নিক্ষোর ভূনম ো আম্নিোচিো  র। 
 

2. Answer any six questions from the following:                         5 X 6= 30                               

নিম্নে প্রদত্ত যেম্ন োম্নিো ছয়নি প্রম্নের উত্তর দোও।      
a) Explain the importance of Sociology in Education. 

নিক্ষোয় সমোজনিদযোর গুরুত্ব িযোখযো  র।  
b) Write a short note on Educational Sociology. 

নিক্ষোশ্রয়ী সমোজনিদযো সম্পম্ন ত সংনক্ষপ্ত নি ো যিখ।   
c) Discuss the factors of socialization.   

সোমোনজ ী রম্নণর উপোদোিগুনি সংম্নক্ষম্নপ আম্নিোচিো  র।   
d) State the characteristics of social stratification in Indian society.    

   ভোরিীয় সমোম্নজ স্তরনিিযোম্নসর বিনিষ্ট্যগুনি নিিৃি  র। 
e)  Discuss the role of family as a social agency in education.  

নিক্ষোর সোমোনজ সংস্থো নহম্নসম্নি পনরিোর-এর  ভূনম ো আম্নিোচিো  র। 
f)  Briefly write the educative role of state.    

   সংম্নক্ষম্নপ রোম্নের নিক্ষোমূি  ভূনম ো যিখ। 
g) Mention the role of school for development of social behavior among students.   

   নিক্ষোর্তীর সোমোনজ  আচরণ নিমতোম্নণ নিদযোিয়-এর ভূনম ো উম্নেখ  র। 
h) State the educative role of social media.  

    সোমোনজ  মোিযমগুনির নিক্ষোমূি  ভূনম ো নিিৃি  র। 
 


