B A Sem III General Examination 2020 (CBCS)
Subject- Education
Course- CC1C / GE3
( Educational Sociology)
Full Marks- 60
1. Answer any six questions:
যেক োক ো ছয়টি প্রকের উত্তর দোও।

Time- 3 hrs
5X6

a) Define Educational Sociology and Sociology of Education.
শিক্ষাশ্রয়ী সমাজশিদ্যা ও শিক্ষার সমাজশিদ্যার সংজ্ঞা দ্াও।
b) Write the functions of Education Sociology.
শিক্ষা সমাজশিদ্যার কাজ লেখ।
c) What do you understand by Social Change? Explain with example.
উদ্াহরণ সহ সামাশজক পশরির্ত ন িযাখ্যা কররা।
d) Write the types of social Stratification.
সামাশজক স্তরশিনযারসর প্রকাররেদ্ গুশে উরেখ কররা।
e) Write a short note on educational function of Mass Media.
গনমাধ্যরমর শিক্ষামূেক কাজ উরেখ কররা।
f) Why education is known as social-subsystem? Explain.
শিক্ষা একটি সামাশজক উপর্ন্ত্র লকন িযাখ্যা কররা।
g) “Social stratification and education are related”- Explain.

h) Discuss the educative role of family in a child’s social development.
শিশুর সামাশজক শিকারি পশরিাররর শিক্ষামূেক েূ শমকা আল োচনো কররা।

2. Answer any three questions of the following: -

10x3 =30

যে য োন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দোও

a) Explain the relation between Sociology and Education.
সমাজশিদ্যা ও শিক্ষার সম্পকত ব্যোখ্যো কররা।
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b) What is socialization? Explain the process of socialization. Name a few factors of
socialization.
3 +7
সামাশজকীকরণ কারক িরে? সামাশজকীকররণর প্রশিয়াটি ব্যোখ্যো কররা। সামাশজকীকররণর করয়কটি
কারণের উলেখ্ কররা।

c) What are social agencies? Explain the role of State as a social agency of education. 3+7
সামাশজক সংস্থা িেরর্ শক লিার া? সামাশজক সংস্থা শহরসরি রারের শিক্ষামূেক েূ শমকা উরেখ
কররা।
d) Mention the factors of social change. How does education related to social? Explain. 5+5
সামাশজক পশরির্ত রনর কারে গুশে উরেখ কররা। সামাশজক পশরির্ত ন ও শিক্ষা শকোরি সম্পশকত র্
ব্যোখ্যো কররা।
e) What is social control? How educational institute work as social control agency? 3+7
সামাশজক শনয়ন্ত্রণ কারক িরে ? শিক্ষামূেক প্রশর্ষ্ঠান শকোরি সামাশজক শনয়ন্ত্ররনর কাজ করর
ব্যোখ্যো

কর।

