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

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও । 

 

a) Discuss the relation between Education and Sociology.                                 10 

তিক্ষো ও সমোজিকের মকযে পোরস্পতর  সম্প ক আক োচ ো  র।  

                                                                                                                 

b) What are the causes of social change? Discuss the factors of social change.  5+5 

সোমোজজ  পতরবিকক র  োর  গুত   ী  ী? সোমোজজ  পতরবিকক র উপোদো গুত  

আক োচ ো  র।         

 

c) Define social sub-system and explain how education can remove caste based 

differences.                                                                                                         10 

সোমোজজ  সোব-তসকেম এর সংজ্ঞো  দোও এবং তিক্ষো ত ভোকব জোতিগি তবকভদ দরূ  রকি 

পোকর িো বেোখ্েো  র।  

 

d) What is social stratification? To what extent social change can reduce the social 

bonds of social stratification?                                                                       3+7                                         

সোমোজজ  স্তরতব েোস ত ? য ো  য ো  পতরসকর সমোজ পতরবিক  সোমোজজ  স্তরতব েোস 

হ্রোস  রকি পোকর?                                                                                                  

 

e) How does stratification occur? Discuss the different principles of social 

stratification.                                                                                                  3+7                                                                             

ত ভোকব স্তরতব েোস ঘকি থোক ? সোমোজজ  স্তরতব েোকসর তবতভন্ন  ীতি গুত  আক োচ ো 

 র।    

                                                                                                                                                                                                                    

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

ত কে প্রদত্ত যেক োক ো ছয় টি প্রকের উত্তর দোও।  

 

a) Discuss, in brief, educational sociology. 

সংকক্ষকপ তিক্ষোশ্রয়ী সমোজিে আক োচ ো  র।  

 

b) State the aims and objectives of studying sociology. 

সমোজিে তিক্ষোর  ক্ষে ও উকেিে গুত  িুক  যর।  



 

c) How does social change occur through education? 

তিক্ষোর মোযেকম ত ভোকব সোমোজজ  পতরবিক  ঘকি?  

 

d) Education prepares the ground for social change. State. 

তিক্ষো সোমোজজ  পতরবিকক র তভতত্ত প্রস্তুি  কর, তববৃি  র।  

 

e) How is school a social sub-system? Give two examples.  

তবদেো য় ত ভোকব সমোজ পদ্ধতির অযী  িো দুটি উদোহর  তদকয় যবোঝোও।  

 

f) Classify Indian society on the basis of caste and occupations. 

ভোরিীয় সমোজক  জোতিগি ও যপিোগি তভতত্তকি তবভোজজি  র।  

  

g) Discuss the role of education in social stratification. 

সোমোজজ  স্তরতব েোকসর যক্ষকে তিক্ষোর ভূতম ো আক োচ ো  র।  

 

h) Define social equality and discuss different types of equality. 

সোমোজজ  সমিোর সংজ্ঞো দোও এবং তবতভন্ন যরকের সমিো আক োচ ো  র।  

 

 


