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The figures in the margin indicate full marks 

Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 
 

1. Answer any Five questions:                                                                                      (2x5=10) 

যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  

 

a. Write down the etymological meaning of Sociology. 

সমোজবিদযোর িযযৎপবত্তগত অর্ থ যেখ।  

 

b. What is mean by Social change?  

সোমোজজ  পবরিতথন িেতত  ী যিোঝোয় ? 

 

c. What should be the aims of Education according to the Sociologists.  
সমোজতোবত্ত তদর মতত বিক্ষোর েক্ষয ব  হওয়ো উবচত ?  

 

d. What is meant by Society ? 
সমোজ িেতত ব  যিোঝোয় ?  

 

e. Mention two differences between Capitalism and Socialism. 
পযাঁজজিোদ ও সমোজতন্ত্রিোতদর দযটি পোর্ থ য উতেখ  র। 

 

f. Define Tertiary Group with example? 
উদোহরণ সহ প্রতগৌণ যগোষ্ঠীর সংজ্ঞো যেখ? 

 

g. State any two merits of Westernization. 
পোশ্চোতয রতনর দযটি সযফে বিিৃত  র।  

 

h. Mention any four causes of National Disintegration. 
জোতীয় অসংহবতর চোরটি  োরন উতেখ  র।  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
2.  Answer any Four questions:                                                                                            (5x4=20) 

যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  

 

a) Differentiate between Educational Sociology and Sociology of Education  

বিক্ষোশ্রয়ী সমোজবিদযো ও বিক্ষোর সমোজবিদযো মতযয পোর্ থ য  র।  

 

b) How religion influences Education? 

যম থ ব ভোতি বিক্ষোত  প্রভোবিত  তর ?  

 

c) Explain the significance of Primary Group on Education. 
বিক্ষোয় প্রোর্বম  যগোষ্ঠীর গুরুত্ব িযোখযো  র।  

 

d) Who first coined the term ‘Sanskritization? Write the characteristics of 

Sanskritization. 
‘সংসৃ্কতীকরণ’ ’ধারণাটি’প্রথম য  প্রিতথন  তরন ? সংসৃ্কতীকরশ্নণর’বৈশিষ্ট্যগুবে যেখ।        1+4=5 

 

e) Describe the main causes of unemployment in India. 
ভোরতিতষ থ যি োরতত্বর মূখয  োরণগুবে িণ থনো  র।  

 

f) Discuss interrelationship between population explosion and education. 
জনসংখযো বিতফোরণ ও বিক্ষোর পোরস্পবর  সম্প থ আতেোচনো  র।  

 
        

         3.  Answer any One questions:                                                                           (10x1=10) 

যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  

 

         a) What is Culture in sociology? Discuss the influences of culture on education. 
               সমোজবিদযোয় সংসৃ্কবত ব ? বিক্ষোয় সংসৃ্কবতর প্রভোি আতেোচনো  র।                                 4+6=10 

 

b) What is mean by Globalization. Discuss the demerits of Globalization in 

Education. 
                বিশ্বোয়ন িেতত ব  যিোঝোয় ? বিক্ষোয় বিশ্বোয়ন  য -প্রভোিগুবে আতেোচনো  র।                   4+6=10 

  
 

 
 


