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The figures in the right-hand margin indicate marks. Candidates are required to give their answers in their own 

words as far as practicable. 

 

1. Answer any five multiple choice questions from the followings:    1x5=5 

নিচের যে  য োি পোাঁেটি বহুনিব বোেিী প্রচের উত্তর দোও ।                                                                                                                                     

A. Who called Sociology “Social Physical”? 

i.    August                                    ii. Wilfred  

iii. Herbert Spencer                    iv.None of these 

য  সমোজতত্ত্ব য  “Social Physical” বচেচেি? 

i. i.অগস্ট    ii.উইেচেড    iii. হোব বোি যেিসোর    iv.য উই িি 

B. The word Secular was included in the Preamble of Indian Constitution by the 

42nd Constitutional Amendment in which year?  

i.  1955                 ii.  1956 

iii. 1976             iv.  1975 

‘Secular’ শব্দটি ৪২তম সংনবধোি সংচশোধিীর মোধযচম ভোরতীয় সংনবধোচির 

প্রস্তোবিোয় অন্তভুবক্ত হয়  চতো সোচে?  

i. ১৯৫৫                     ii ১৯৫৬ 

iii. ১৯৭৬                   iv. ১৯৭৫ 

C. How many member countries did the UNO have on its formation in 1945? 



i.    45                                    ii.  48 

iii.  51                                    iv. 54 

১৯৪৫সোচে  UNO গঠচি  তগুনে সদসয যদশ নেে ?  

i. ৪৫                                    ii. ৪৮                                                                                         

iii. ৫১                                  iv. ৫৪ 

D. “Educational Sociology is the study of the interaction of the individual and his 

cultural environment.” This was stated by 

i.    Brown                              ii. Carter 

iii.  Ottoway                           iv. Skinner 

D. “নশক্ষোমূে   সমোজনবজ্ঞোি হে বযক্তক্ত এবং তোর সোংসৃ্কনত  পনরচবচশর 

নমথক্তিয়ো সম্পচ ব  অধযোয়ি”—এটি  য  বচেনেেি ?  

i. ব্রোউি                         ii. োিবোর                                                      iii.    অচিোওচয়                 

iv.নস্কিোর 

E. One of the basic Principle of Socializing individual is 

i.   Religion                                  ii. Caste 

iii. Education                               iv. Imitation 

বযক্তক্তর সোমোক্তজ ী রচের এ টি যমৌনে  িীনত  হে  

i.  ধম ব                                    ii.   জোনত                                                                                      

iii.  নশক্ষো     iv. অিু রি 

F. Educational Sociology deals with which aspect of Education? 

i.   Social                                      ii. Political 

iii. Economic                               iv. Psychological 

নশক্ষোমূে  সমোজ নবজ্ঞোি নশক্ষোর য োি নদ টি নিচয়  োজ  চর ?  



i. সোমোক্তজ             ii. রোজনিনত              iii. অথ বনিনত            iv.মোিনস   

G. The least important challenge to Indian education today is presented by the  

i.    Poverty of the masses                   ii. Expandingpopulation 

 iii.High cost of education                  iv.Low return on education 

আজ ভোরতীয় নশক্ষোর জিয সবচেচয়  ম গুরুত্ব পূে ব েযোচেঞ্জটি  হে  

i.জি সোধোরচির দ্রোনরদ্রতো                 ii.  জি সংখ্যোর সম্প্রসোরি                      

iii.নশক্ষোয় অনধ  খ্রে                     iv.নশক্ষোয়  ম আয় 

H. To which type of culture belong attitudes, religious beliefs, moral beliefs and 

etiquettes? 

i. Material culture                                       ii. Intellectual culture 

iii. Non-material culture                             iv. Industrial culture 

মচিোভোব ,ধমীয় নবশ্বোস , নিনত  নবশ্বোস এবং নশষ্টোেোর য োি  ধরচির সংসৃ্কনতর 

অন্তগ বত? 

i.বস্তুগত সংসৃ্কনত              ii. বুক্তিবনৃত্ত  সংসৃ্কনত 

 iii.অবস্তুগত সংসৃ্কনত         iv. নশল্প সংসৃ্কনত  

 

2. Answer any five questions from the followings:                                2x5=10 

নিচের যে য োি পোাঁেটি প্রচের উত্তর দোও  : 

A. Why is Sociology called as “Science of Society”? 

সমোজতত্ত্বচ   য ি সমোচজর নবজ্ঞোি বেো হয় ?  

B. Write down four scopes of Educational Sociology. 

নশক্ষো মূে  সমোজ নবজ্ঞোচির েোরটি পনরনধ যেখ্ । 

C. State any four factors responsible for social change. 



সোমোক্তজ  পনরবতবচির েোরটি উপোদোচির িোম যেখ্। 

D. What is the linear theory of Social Change ? 

সমোজ পনরবতবচির নরনখ্  মতবোদটি  ী ?  

E. Write down four characteristics of Modernisation. 

আধুনি ী রচির েোরটি নবনশষ্টয যেখ্ ।  

F. Write down the four reasons of Cultural Change. 

সংসৃ্কনতর  পনরবতবচির েোরটি  োরি যেখ্ ।  

G. Mension four basic Principles of Democracy. 

গেতচের েোরটি মূেিীনত উচেখ্  র । 

H. Write down four objectives of Women Education. 

িোরী নশক্ষোর েোরটি উচেশয যেখ্ । 

 

3. Answer any threequestions from the followings:                        5x3=15 

নিচের যে য োি নিিটি প্রচের উত্তর দোও  ।                         

A. Write down the functions of Educational Sociology. 

নশক্ষোমূে  সমোজ নবজ্ঞোচির  োে বোবেী যেখ্ । 

 B. Discuss the importance of Women Education,                                                       

িোরী নশক্ষোর গুরুত্ব আচেোেিো  চরো । 

C. Discuss the impacts of Modernisation in Education. 

নশক্ষোয় আধুনি ী রচের প্রভোব আচেোেিো  চরো । 

D. Write the Causes of Cultural Lag. 

সংসৃ্কনতর পশ্চোদবনতবতোর  োরেগুনে যেচখ্ো ।  

E. Discuss the relation between individual and society. 



বযক্তক্ত ও সমোচজর মচধয সম্প ব সম্পচ ব আচেোেিো  চরো ।  

 

4. Answer any one question from the followings:                              10x1=10 

 নিচের যে য োি এ টি প্রচের উত্তর দোও ।                                 

A. Write the meaning of Sociology. Discuss the relationship between Education 

and Sociology.         2+8 

সমোজ নবজ্ঞোচির অথ ব যেখ্ ।নশক্ষো এবং সমোজ নবজ্ঞোচিরমচধয সম্প ব আচেোেিো 

 চরো  । 

B. Discuss the problems and probable solutions of women education and 

transgender education in India.  

ভোরচত িোরী নশক্ষো ও ট্রোন্সচজন্ডোর নশক্ষোর সমসযো ও সম্ভোবয সমোধোি সম্পচ ব 

আচেোেিো  চরো।  

C. Discuss the importance of Education as a cause of Social Change. 

সোমোক্তজ  পনরবতবচির  োরি নহসোচব নশক্ষোর গুরুত্ব আচেোেিো  চরো ।  

 


