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1.Answer any ten questions:
যেক োন দশটি প্রকের উত্তর দোও।
a) সোমোটি ী রকের চোরটি বৈটশষ্ট্য যেক ো ।
Write four characteristics of Socialization.
b) সোমোটি টনয়ন্ত্রকের সংজ্ঞো দোও ।
Give the definition of social control.
c) সংস্কৃটি ী ?
What is culture?
d) সোমোটি টনয়ন্ত্রকের চোরটি সংস্থোর নোম যেক ো ।
Write the names of four agencies of social control.
e) উেম্ব সোমোটি সচেিো ট ? উদোহরে দোও ।
What is vertical social mobility? Give an example.
f) গেমোধ্যম ৈেকি ী যৈোঝ ?
What is Mass-media?
g) সোমোটি সংস্থোর দু টি বৈটশষ্ট্য যেক ো ।
Write two characteristics of social agency.
h) যৈিোকরর সীমোৈদ্ধিোগুকেো ট ট ?
What are the limitations of Radio?
i) সংস্কৃটির যে য োকনো চোরটি উপোদোন যেক ো ।
Write any four factors of culture.
j) সোমোটি টনয়ন্ত্রকের গুরুত্ব যেক ো ।
Write the importance of social control.
k) 'www' ী ?
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What is 'www' ?
l) সোমোটি প্রটিষ্ঠোন ৈেকি িুটম ী যৈোঝ ?
What do you mean by social institution?
m) টমশ্র সংস্কৃটি ৈেকি ট যৈোকঝো?
What is meant by Mixed Culture?
n) সংৈোদপকের দু টি টশক্ষোমূ ে ভূ টম ো যেক ো ।
Write two educational roles of Newspaper.
o) 'ঊর্ধ্বমু ী উেম্ব সোমোটি সচেিোর দু টি উদোহরে দোও ।
Give two examples of 'Upward Vertical social mobility'.

2. যে য োকনো চোরটি প্রকের উত্তর দোও ।
Answer any four questions.

5×4=20

a) সোমোটি ী রকে টশক্ষোর ভূ টম ো আকেোচনো করো ।
Discuss the role of education in Socialization.
b) সোমোটি টৈচেকনর িোৎপেব যেক ো ।
Write the implication of social mobility.
c) সোমোটি টনয়ন্ত্রকে টপিো-মোিোর ভূ টম ো উকে

করো ।

Mention the role of parents in social control.
d) িী ো যে - সংস্কৃটির পশ্চোৎপদিো ।
Write a short note about Cultural Lag.
e) সোমোটি টনয়ন্ত্রকের পদ্ধটি সম্পক ব আকেোচনো করো ।
Discuss the methods of social control.
f) টশক্ষোর সোমোটি সংস্থো টহকসকৈ পটরৈোর ী ভূ টম ো পোেন কর ৈযো যো করো ।
Explain how family plays the role of social agency in education.

3. যে য োকনো দু টি প্রকের উত্তর দোও
Answer any two questions.

10×2=20

a) সোমোটি ী রে ট ? এর উপোদোনসমূ হ আকেোচনো করো ।
What is Socialization? Discuss its factors.

2+8

b) সোমোটি সচেিোর প্র োরকভদ যে । সমোি িীৈকন সোমোটি সচেিোর োরে আকেোচনো করো ।
Write the different types of social mobility. Discuss the causes of social mobility in
social-life?

5+5

c) সংস্কৃটির বৈটশষ্ট্যগুটে ী ী ? ৈযটিগি ও সোমোটি িীৈকন সংস্কৃটির প্রকয়োিনীয়িো আকেোচনো করো ।
What are the characteristics of culture? Discuss the importance of culture in
individual and social life. 4+6
d) সোমোটি সংস্থো টহকসকৈ টৈদযোেকয়র ভূ টম ো আকেোচনো করো । টৈদযোেকয়র সীমোৈদ্ধিো গুটে ট

ট ?

Discuss the role of school as a social agency. What are the limitations of
school? 7+3

