
                  AP-II/Education/ 201/ C-1B /21 
                  B.A. 2nd Semester (Programme) Examination, 2021 

EDUCATION 
Course ID: 20218     Course Code: AP/EDN/201/C-1B
    

Course Title: Sociological Bases of Education 
Time: 2 Hour        Full Marks: 40 

The figures in the margin indicate full marks.  
Candidates are required to give their answers in their own words 

As far as practicable.  
 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 
পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব ।  

 
1. Answer any five of the following questions:                                  (2X5= 10) 

িন িলিখত য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও ।  
a) What is Educational Sociology?  

িশ া য়ী সমাজিবদ া কােক বেল ?  
b) What is meant by Human Resource Development?  

মানবস দ উ য়ন বলেত িক বাঝায় ?  
c) Define Culture.  

সং ৃ িতর সং া দাও।  
d) What is Cultural Lag? 

সাং ৃ িতক প াৎপদতা কােক বেল ?  
e) Define Social Group.  

সামা জক গা র সং া দাও।  
f) What is meant by Socialization?  

সামা জকীকরণ বলেত িক বাঝায় ?  
g) Write two characteristics of Primary group.  

াথিমক গা র দু ট বিশ  লখ ।  



h) What is meant by backward classes? 
প াৎপদ ্ ণী বলেত িক বাঝায় ?  
 
 

2. Answer any four of the following questions:                                 (5X4=20)  
িন িলিখত য কােনা চার ট ে র উ র দাও ।  

a) Write the differences between Educational Sociology and Sociology of 
Education. 
িশ া য়ী সমাজত  ও িশ ার সমাজতে র মেধ  পাথক  লখ।    
  

b) Discuss the significance of Human Resource Development in present society.  
বতমান সমােজ মানবস দ উ য়েনর তাৎপয আেলাচনা কর ।  

c) Discuss the role of education in culture.  
সং ৃ িতর ে  িশ ার ভূিমকা স েক আেলাচনা কর ।  

d) Write the differences between primary and secondary group.  
াথিমক ও গৗণ গা র মেধ  পাথক  িল লখ ।  

e) Discuss the role of family in child’s socialization process.  
িশ র সামা জকীকরণ য়ায় পিরবােরর ভূিমকা আেলাচনা কর ।   

f) Discuss the factors of Social Change.  
সামা জক পিরবতেনর উপাদান িল আেলাচনা কর ।  

3.  Answer any one of the following questions:                                    (10X1=10) 
      য কাণ এক ট ে র উ র দাও । 

a) What is meant by Social Change? Discuss the constraints of social change.  
সামা জক পিরবতন বলেত িক বাঝায় ? সামা জক পিরবতেনর িতব কতা িল 
আেলাচনা কর ।   

b) What is equalization of educational opportunity? Discuss the causes of non-
equalization of educational opportunity.  
িশ ায় সমসুেযাগ িক ? িশ াে ে  অসােম র কারণ িল আেলাচনা কর ।  
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