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• ক োন সমোজবিজ্ঞোনী সিবপ্রথম “সমোজতত্ত্ব” শব্দটিক  িযিহোর  করবিকেন? 

সমাজবিজ্ঞানী অগষ্ট ক াতে (August Comte) সিবপ্রথম “সমাজেত্ত্ব” শব্দটিত  িযিহার  তরবিতেন। 

 

• সমোজতকত্ত্বর দুটি বিষয়িস্তু উকেখ  র। 

  সমাজেতত্ত্বর দুটি বিষয়িস্তু হে- 

✓ সোমোবজ   মব োন্ড: সমাজেতত্ত্বর অনযেম গুরত্বপূর্ব বিষয় হে সামাবজ   মব াতের মাধ্যতম সমস্ত 

মানুতষর ভতোমন্দ বিচার  রা। 

✓ সোমোবজ  ধোরণো: মবরস বজনসিাতগবর মতে, মানুতষর বিয়া-প্রবেবিয়া এিং এর ফেফে সম্পব ব ে 

আতোচনাই হে সমাজেতত্ত্বর বিষয়িস্তু। 

✓ সোমোবজ  আদশব: সমাজেতত্ত্বর বিষয়িস্তু বহসাতি সামাবজ  আদতশবর অিদান রতয়তি। সামাবজ  আদশব 

িাড়া ক ান জাবে উন্নবের চরম বশখতর আতরাহর্  রতে পাতর না। 

 

• বশক্ষোর সমোজতত্ত্ব িেকত  ী কিোঝ? 

সমাজবিজ্ঞানীতদর মতে, বশক্ষার সমাজেত্ত্ব সমাজবিজ্ঞাতনর এ টি শাখা কেখাতন সমাজবিজ্ঞাতনর বিবভন্ন েতত্ত্বর সাহাতেয 

বশক্ষাতক্ষতের বিবভন্ন সমসযাসমাধ্াতনর কচষ্টা  রা হতয় থাত । Emile Durkheim এর মতে -, বশক্ষার সমাজেত্ত্ব হে 

“Systematic study of sociological perspectives”. অথযাৎ বশক্ষার সমাজেবত্ত্ব  কক্ষেগুবের সুসংিদ্ধ 

অধ্যায়ন।বশক্ষার সমাজেত্ত্ব হে সমাজেত্ত্ব অনুসন্ধাতনর এ টি বিতশষ কক্ষে। কে কক্ষেটি বশক্ষার সামাবজ  গুরুতত্বর ওপর 

কজার বদতয়তি। বশক্ষা ও সমাজেতত্ত্বর মতধ্য কসেুিন্ধন  তর এই সমাজেত্ত্ব। সামাবজ  রীবেনীবে ও মোদতশবর 

প্রবেফেতনর স্থান বহতসতি বশক্ষাপ্রবেষ্ঠাতনর ভুবম া উপেবি  রা হে বশক্ষার সমাজেতত্ত্বর  াজ। 

 

• বশক্ষোর সমোজতকত্ত্বর দুটি পবরবধ কেখ।  

বশক্ষার সমাজেত্ত্ব সমাজবিজ্ঞাতনর এ টি শাখা কেখাতন সমাজবিজ্ঞাতনর বিবভন্ন েতত্ত্বর সাহাতেয বশক্ষাতক্ষতের বিবভন্ন 

সমসযাসমাধ্াতনর কচষ্টা  রা হতয় থাত । বশক্ষার সমাজেতত্ত্বর পবরবধ্গুবে হে- 

✓ সামাবজ  রীবেনীবে ও মোদতশবর প্রবেফেতনর স্থান বহতসতি বশক্ষাপ্রবেষ্ঠাতনর ভুবম া উপেবি  রা। 

✓ সামাবজ  উন্নবের সহায়  বহসাতি বশক্ষাপ্রবেষ্ঠাতনর  েব িয বনরুপন  রা। 

✓ বিবভন্ন প্র ার বশক্ষাপ্রবেষ্ঠাতনর উপতোগী সামাবজ  আদব শ বনরুপন  রা। 

✓ বশক্ষত র সামাবজ  দায়িদ্ধোর প্র ৃবে সম্বতন্ধ সময  জ্ঞানোভ। 



• বশক্ষোশ্রয়ী সমোজতত্ত্ব  োক  িকে? 

বশক্ষাশ্রয়ী সমাজেত্ত্ব হে সমাজেতত্ত্বর কসই শাখা, কে শাখা মূেে িযবি,িযবি এিং কগাষ্ঠী, দুই িা েেবধ্  কগাষ্ঠীর 

মতধ্য বমথবিয়া বদ গুবে পেবাতোচনা  তর। সমাজিীদ Brown এর মতে, “বশক্ষাশ্রয়ী সমাজেতত্ত্ব িবি ও সমাতজর 

মতধ্য কে বনগূঢ় সম্প ব  রতয়তি ,কস সম্পত ব  িুঝতে সাহােয  তর”। Cook and Cook এর মতে, “পাবথবি বিষয়িস্তু 

এিং মানবি  সম্পত ব র বিবভন্ন সমাসযার সমাধ্ান  রার জনয সমাজবিজ্ঞাবন  জ্ঞান ও ক ৌশতের প্রতয়াজনই হে 

বশক্ষাশ্রয়ী সমাজেত্ত্ব”। বিবভন্ন সামাবজ  আদব শ ও চাবহদার পবরতপ্রবক্ষতে বিতশষ বিতশষ জাবে ও কগাষ্ঠীর মতধ্য বশক্ষার 

েক্ষয বনধ্বারর্  রা বশক্ষাশ্রয়ী সমাজেতত্ত্বর  াজ। 

 

• বশক্ষোশ্রয়ী সমোজতকত্ত্বর দুটি  োর্বোিেী উকেখ  র। 

বশক্ষাশ্রয়ী সমাজেত্ত্ব হে সমাজেতত্ত্বর কসই শাখা, কে শাখা মূেে িযবি,িযবি এিং কগাষ্ঠী, দুই িা েেবধ্  কগাষ্ঠীর 

মতধ্য বমথবিয়া বদ গুবে পেবাতোচনা  তর। বশক্ষাশ্রয়ী সমাজেতত্ত্বর  দুটি  ােবািেী হে- 

✓ বিবভন্ন সামাবজ  আদব শ ও চাবহদার পবরতপ্রবক্ষতে বিতশষ বিতশষ জাবে ও কগাষ্ঠীর মতধ্য বশক্ষার েক্ষয বনধ্বারর্ 

 রা বশক্ষাশ্রয়ী সমাজেতত্ত্বর  াজ। 

✓ বশক্ষার েতক্ষযর বভবিতে এিং সামাবজ  েতক্ষযর বভবিতে বশক্ষার পাঠ্যিমটি ক মন হওয়া উবচৎ, কসবিষয় 

আতোচনা  রা বশক্ষাশ্রয়ী সমাজেতত্ত্বর অনযেম এ টি   াজ। 

 

• বশক্ষোশ্রয়ী সমোজতকত্ত্বর জন  ক ? 

সমাজবিজ্ঞানী জজ কপইনীত  বশক্ষাশ্রয়ী সমাজেতত্ত্বর জন  িো হয়। 

 

• সোমোবজ  ক োষ্ঠী  োক  িকে? 

সমাজ বলতে ববাঝায় পারস্পররক রিয়া-প্ররেরিয়া ও রমথরিয়ার সমরি। পারস্পররক রির্ভ রশীলো রমথরিয়ার উদ্ভব ঘটায়। 

এই আন্তঃবযরিক রমথরিয়া আবেভ িশীল। সামারজক গ্রুতপ দুই বা একারিক বযরি থাতক যারা একইরকম মতিার্াব, 

মূলযতবাি এবং আগ্রহ সবভদা একটি সামারজক গ্রুপ সদসযতদর মতিয ঐকয আতে। সবভদা একটি রবতশষ সামারজক গ্রুপ 

সদসযতদর মতিয সমন্বয় থাকা উরিে। একটি সামারজক গ্রুপ একই মাি, স্বাথভ থাকতে পাতর এবং োরা কখিও কখিও 

একই জারেগে, িমীয় ও সাংসৃ্করেক বগাষ্ঠীর অন্তগভে। সামাবজ  িন্ধতন আিদ্ধ িবিিতগবর কে ক ান সমবষ্টই হে সামাবজ  

কগাষ্ঠী। সামাবজ  কগাষ্ঠী হে এমন এ  িযবির সমিায় কেখাতন িিতদর মতধ্য সুবনবদষ্টব  সম্প ব  রতয়তি এিং প্রতেয  িবি 

কগাষ্ঠী সম্পত ব  এিং োর প্রেী গুবে সম্পত ব  সতচেন রতয়তি। রবরর্ন্ন কারতের কারতে একটি সামারজক গ্রুপ গঠি করা 

বযতে পাতর। সদসয একটি সািারে লতযযর রদতক কাজ করতে পাতর, এবং যমো, সামারজক পদমযভাদা বা আত্মীয়ো বা 

অিুরূপ সামারজক সম্পকভ  থাকতে পাতর বা একটি রিরদভ ি দতলর মতিয একই সামারজক বযাগাতযাগ থাকতে পাতর। 

• সোমোবজ ী রকণর কর্ক োন দুটি প্রবিয়োর নোম কেখ। 

সামারজকীকরে একটি জীবিবযাপী প্ররিয়া। রশশুর জতের পর বথতক মৃেুয পযভন্ত এ প্ররিয়ায় জীবি িলতে থাতক। জীবতির 

প্ররেটি বযতে বযরি যখি এক পযভায় বথতক আতরক পযভাতয় প্রতবশ কতর েখি োতক িেুি পররতবতশর সতে, িেুি 



অবস্থার সতে খাপ খাওয়াতে হয়। এ খাপ খাওয়াতিা প্ররিয়ার ফতল োর আিরতে পররবেভ ি আতস। িেুি রিয়মকািুি, 

রীরেিীরে এবং িেুি পররতবশ-পরররস্থরের সতে রিতজতক খাপ খাইতয় িলার প্ররিয়ার িাম সামারজকীকরে। 

সামাবজ ী রতর্র  তয় টি প্রবিয়ার নাম হে- অনু রন, অনুভািন, োবেে রর্, সহতোবগো ইেযাবদ। 

 

• সোমোবজ ী রণ  োক  িকে? 

সামারজকীকরে একটি জীবিবযাপী প্ররিয়া। রশশুর জতের পর বথতক মৃেুয পযভন্ত এ প্ররিয়ায় জীবি িলতে থাতক। জীবতির 

প্ররেটি বযতে বযরি যখি এক পযভায় বথতক আতরক পযভাতয় প্রতবশ কতর েখি োতক িেুি পররতবতশর সতে, িেুি 

অবস্থার সতে খাপ খাওয়াতে হয়। এ খাপ খাওয়াতিা প্ররিয়ার ফতল োর আিরতে পররবেভ ি আতস। িেুি রিয়মকািুি, 

রীরেিীরে এবং িেুি পররতবশ-পরররস্থরের সতে রিতজতক খাপ খাইতয় িলার প্ররিয়ার িাম সামারজকীকরে। সামারজকীকরে 

বলতে এমি একটি প্ররিয়াতক ববাঝায় বয প্ররিয়ার মািযতম মািব রশশু সমাতজর একজি কারিে পূেভাে সদসয রহতসতব 

গত়ে ওতঠ। সমাজরবজ্ঞািী রকংসতল বেরর্তসর মতে, 'সামারজকীকরে প্ররিয়ার মািযতম বযরি পুতরাপুরর সামারজক মািুতষ 

পররেে হয়। এ প্ররিয়া ো়ো বযরি োর বযরিত্ব লাতর্ বযথভ হয় এবং সমাতজ বস একজি বযাগয ও উপযুি িাগররক 

রহতসতব গত়ে উঠতে পাতর িা।অগবািভ ও রিমকফ বতলি, 'সামারজকীকরে ো়ো সমাতজ জীবিযাপি এতকবাতরই সম্ভব 

িয় এবং সামারজকীকরে প্ররিয়ার মািযতম বযরি োর বগাষ্ঠীর সতে বমলাতমশার সামারজক মূলয বজায় 

রাতখ।'সামারজকীকরে এমি একটি প্ররিয়া, যার মািযতম মািব রশশু িতমই বযরিত্বপূেভ সামারজক মািুতষ পররেে হয়। 

অথভাৎ বয সামারজক প্ররিয়াতক মািুতষর সামারজক প্রগরের উতেষ, রবকাশ হয় োতকই সামারজকীকরে বলা হয়।  

 

• সোমোবজ  পবরিতব কনর দুটি বিবশষ্ট্য কেখ। 

সামারজক পররবেভ ি সামরগ্রক সমাজ বযবস্থার একটি স্বার্ারবক পররিমা। সমাজ প্ররেরিয়ে পররবেভ ি হয়। বলা যায় 

পররবেভ িই সমাতজর িমভ। সামারজক পররবেভ তির বমৌলরূপ হতলা এর গুেগে পররবেভ ি। পররবেভ তির পররিমাই আরদম 

মািুষ পূতবভর ববভর অবস্থা হতে পররবেভ ি হতয় আিুরিক যুতগর এই অবস্থায় উপিীে হতয়তে এবং অিাগে র্রবষযতের 

রদতক িাবমাি রতয়তে। সমাজ বলতে ববাঝায় পারস্পররক রিয়া-প্ররেরিয়া ও রমথরিয়ার সমরি। পারস্পররক রির্ভ রশীলো 

রমথরিয়ার উদ্ভব ঘটায়। এই আন্তঃবযরিক রমথরিয়া আবেভ িশীল। সুেরাং বদখা যায় সমাজ সবভদাই পররবেভ তির 

পররিমায় ঘূেভয়মাি। সমাজরবজ্ঞািীগে িািা প্রকরতে সামারজক পররবেভ িতক বযবতেদ কতরি। মররস রগিসবাগভ বতলতেি- 

সমাতজর কাঠাতমাগে পররবেভ িই সামারজক পররবেভ ি। োর অরর্মে অিুসাতর বয সমস্ত পররবেভ ি সমাতজর রূপান্তর 

ঘটায় োই সামারজক পররবেভ ি। সামাবজ  পবরিেব তনর দুটি বিবশষ্টয হে-  

✓ সামারজক পররবেভ ি হে সামাবজ । 

✓ সামারজক পররবেভ ি সিবজনীন। 

✓ সামারজক পররবেভ কনর হার সময়তভতদ ও সমাজভতদ বভন্ন হয়। 

 

 

 



• সোমোবজ  স্তরবিনযোস িেকত ব  কিোঝ? 

সামারজক স্তররবিযাস বলতে সমাতজর বযরিতদর অসম রবিযাসতক ববাঝায়। সমাতজ রবদযমাি রবরর্ন্ন বযরি, বগাষ্ঠী ও 

বেরের উঁিু-রিিু বর্দাতর্দ। রবরর্ন্ন আথভসামারজক রর্রিতে সমাতজ রবদযমাি জিতগাষ্ঠীতক রর্ন্ন রর্ন্ন মযভাদা স্ততর র্াগ 

করাই সামারজক স্তররবিযাস। সমাজরবজ্ঞািী সতরারকি উঁিু-রিিু বেরের িমািুসাতর সংগঠিে জিসংখযার মতিয রবদযমাি 

রবরর্ন্নোতক সামারজক স্তররবিযাস বতল অরর্রহে কতরি। সামারজক অসমোই সামারজক স্তররবিযাতসর সূিিা কতর। 

সামারজক স্তররবিযাতসর সংজ্ঞা রদতে রগতয় ববজ্ঞারিক সমাজেতের জিক কালভ মার্ক্ভ  বতলতেি, সামারজক স্তররবিযাস 

হতে সমাতজর মািুতষর রবর্াজি। এ রবর্াজতির রর্রি হতে সমাতজ রবদযমাি অথভনিরেক অবস্থা।সমাজরবজ্ঞািী মযার্ক্ 

ওতয়র্ার বতলতেি, সামারজক স্তররবিযাস েথা সমাতজর মািুতষর রবর্াজতির রর্রি হতে সম্পরি, যমো ও 

মযভাদা। মালরর্ি টিউরমি এর মতে,সামারজক স্তররবিযাস হতে এমি এক সামারজক বযবস্থা যাতে একটি সামারজক বগাষ্ঠী 

বা সমাজ শরি, সম্পরি, সামারজক মূলয ও মািরসক েুরির োররতমযর রর্রিতে ঊর্ধ্ভ ািভ রীরেতে বেেীবদ্ধ হয়।  

• কর্ো োকর্োক র উপোদোনগুবের নোম কেখ। 

কোগাতোতগর উপাদানগুবের নাম হে- বভাো, সংত োয়ন, মািযম, বপ্ররক, প্রাপক, বিসংত োয়ন, অথবতিাধ্ এিং 

রফেবযাক। 

• সোমোবজ  কর্ো োকর্োক র কর্ ক োন দুটি সংস্হোর নোম কেখ। 

সামাবজ  কোগাতোতগর কে ক ান দুটি সংস্হার নাম হে- গনমাধ্যম, পবরিার, বিদযােয় এিং িনু্ধিান্ধতির দে। 

 

• সংসৃ্কতির সংজ্ঞো দোও। 

 

সংসৃ্করে বা কৃরি হতলা বসই জটিল সামরগ্রকো যাতে অন্তগভে আতে জ্ঞাি, রবশ্বাস, বিরেকো, রশল্প, আইি, আিার এবং 

সমাতজর একজি সদসয রহতসতব মািুতষর দ্বারা অরজভ ে অিয বযতকাতিা সম্ভাবয সামথভয বা অর্যাস। ওয়ারউইক 

রবশ্বরবদযালতয়র ফরলে র্াষােতের অিযারপকা বহতলি বস্পিসার ওতটইতয়র মতে, সংসৃ্করে হতলা রকেু বুরিয়ারদ অিুমাি, 

মূলযতবাি ও জীবতির প্ররে দৃরির্রের, রবশ্বাস, িীরেমালা, প্ররিয়া এবং আিররেক প্রথার অস্পি সমরি যা এক দল মািুষ 

র্াগ কতর বিয় এবং বসই সমরি দতলর প্রতেযক সদতসযর আিরেতক এবং োর রিকট অিয সদতসযর আিরতের 'অথভ' বা 

সংজ্ঞায়িতক প্রর্ারবে কতর। বকাি অঞ্চতলর সকল বা সমরিগের্াতব রকেু মািুতষর আিার-বযবহার, জীরবকার উপায়, 

সেীে, িৃেয, ে়ো,সারহেয, িীরেকথা, গল্প, িাটযশালা, সামারজক রীরেিীরে ও সম্পকভ , িমীয় আিার আিরি, অিুষ্ঠাি, 

রবতিাদতির  িরি, রশযা দীযা, বযবহাযভয রজরিসপে, প্রথা  ইেযারদর মািযতম বয অরর্বযরির প্রকাশ পায় োতকই সংসৃ্করে 

বতল। বটইলতরর মতে “সমাতজর সদসয রহসাতব অরজভ ে িািা আিরি, বযাগযো, রশল্পকলা, রবশ্বাস, রীরে-িীরে, আদশভ, 

আইি, প্রথা ইেযারদর এক বযৌরগক সমন্বয় হল সংসৃ্করে”। 

 

 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B2_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8_%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8_%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8_%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%89%E0%A6%87%E0%A6%95_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%89%E0%A6%87%E0%A6%95_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC&action=edit&redlink=1


• প্ররু্বি  োক  িকে? 

প্রযুরি বলতে বকাি একটি প্রজারের রবরর্ন্ন যে এবং প্রাকৃরেক উপাদাি প্রতয়াতগর বযবহাররক জ্ঞািতক ববাঝায়। মািব 

সমাতজর বপ্ররযতে প্রযুরির সংজ্ঞায় বলা যায়, "প্রযুরি হল রকেু প্রাতয়ারগক বকৌশল যা মািুষ োর প্ররেতবতশর 

উন্নয়িকাতযভ বযবহার কতর।" বযতকাি যে এবং প্রাকৃরেক উপাদাি সম্বতে জ্ঞাি এবং ো দযর্াতব বযবহাতরর যমোরতকও 

প্রযুরি বলা হয়। রবজ্ঞাতির জ্ঞািতক কাতজ লারগতয় বযসব বকৌশল বা যে আরবষ্কার করা হয় োতক প্রযুরি বতল।প্রযুরি 

হতলা রবজ্ঞাতির প্রাতয়ারগক রদক।রবজ্ঞািতক প্রতয়াগ কতর যা বেরর করা হতব োই প্রযুরি।তযমি বলাহা োমার মতিয রদতয় 

রবদুযৎ িালিা করতল োপ উৎপন্ন হয়।এটি রবজ্ঞাতির জ্ঞাি।এটিতক কাতজ লারগতয় রহটার বেরর করা হ য়।এটি আবার 

প্রযুরি।প্রযুরি দুই প্রকার- আিুরিক ও প্রািীি। িরতের রদক বথতক আবার দুই প্রকার। বযমি কলাতকৌশলগে প্রযুরি ও 

যারেক প্রযুরি। 

 


