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1. Who is the author of the statement "Political science begins and ends with the state"? 

 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূচো এিং রাষ্ট্র বিন়ে শেষ হ়ে' উবিটির রচব়েতা শে? 

2. Which one is the oldest approach to the study of Political Science? 

 রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্য়েনের জেয শোেটি প্রাচীেতম পদ্ধবত ? 

3. Who is regarded as the father of Political Science ? 

 রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জেে োনে বিনিচো েরা হ়ে? 

4. Who is the pioneer of the behavioural movement in Political Science? 

 রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আচরণগত আনদালনের প্রিতত ে শে? 

5. Who is the author of the book, 'A Framework of Political Analysis' ? 

 এ শেমও়োেত  অফ পবলটিোল এোলাইবসস' িইটির রচব়েতা শে? 

6. Which theory examines both the origin and nature of the state ? 

 শোে তত্ত্ব রানষ্ট্রর উৎস এিং প্রেৃবত উভ়েই পরীক্ষা েনর? 

7. Who is the author of the statement " The state is the march of god on earth" ? 

 রাষ্ট্র পৃবিিীনত শিিতার পিযাত্রা' এই উবিটির রচব়েতা শে? 

8. Who is the chief exponent of the theory of 'general will' ? 

 সাধ্ারণ ইচ্ছার' তনত্ত্বর প্রধ্াে উদ্গাতা শে? 

9. Who is the author of the book, Leviathan ? 

 বলবি়োিাে গ্রন্থটির রচব়েতা শে? 

10. Which theory describes the state as a necessary evil ? 

 শোে তত্ত্বটি রাষ্ট্রনে প্রন়োজেী়ে মদ বহসানি িণতো েনর? 

11. What is the defining feature of the welfare state? 

 েলযাণ রানষ্ট্রর বেধ্তাবরত বিবেষ্ট্যটি েী? 

12. Who is the chief exponent of the monistic theory of sovereignty ? 

 শে অদ্বৈতিাি তনত্ত্বর উদ্গাতা? 

13. What is the essence of plurarism ? 

 িহুতত্ত্বর সারমমত বে ? 

14.  Who is the author of the book " Communist Manifesto" ? 
  " Communist Manifesto" িইটির রচব়েতা শে? 

15. Whose name is associated with theory of withering away of the state ? 

 রানষ্ট্রর িনূর মুনে যাও়োর তনত্ত্বর সানি োর োম যুি? 

16. Who wrote "State and Revolution" ? 

 শে বলনেনেে "রাষ্ট্র ও বিপ্লি" ? 

17. What is the essence of anarchism ? 

 বেরাজযিাি-এর মমত বে? 

18. What according to Marx is driving force of history?  

 মােত নসর মনত ইবতহানসর চাবলো েবি েী? 

19. What is the defining feature of Democratic Socialism? 

 গণতাবিে সমাজতনির বেধ্তাবরত বিবেষ্ট্যটি েী? 

20. Who is the Chief exponent of Guild Socialism? 

 সমিা়ে সমাজতনির প্রধ্াে উদ্গাতা শে? 

21. What is the main tenet of Fabian Socialism? 

 ফযাবি়োে সমাজতনির মূল েীবত েী? 

22. Who introduce the concept of Sarvodaya? 



 সনিতািন়ের ধ্ারণাটি শে প্রিতত ে েনরে? 

23. Who wrote "My Experiment with truth"? 

 শে বলনেনেে "My Experiment with truth" ? 

24. with which theory is Montesquieu's name associated? 

 মনেবিউন়ের োমটি শোে তনত্ত্বর সানি যুি? 

25. What is the main reason for the decline of legislature in modern state ? 

 আধ্ুবেে রানষ্ট্র আইেসভা পতনের মূল োরণ েী? 

26. What is the most important condition for ensuring independence of the judiciary? 

 বিচার বিভানগর স্বাধ্ীেতা বেবিত েরার জেয সিনচন়ে গুরুত্বপূণত েতত টি েী? 

27. Give an example of flexible constitution. 

 েমেী়ে সংবিধ্ানের এেটি উিাহরণ বিে। 

28. What is the primary characteristic of a Presidential form of government? 

 রাষ্ট্রপবত োবসত সরোর গঠনের প্রািবমে বিবেষ্ট্য েী ? 

29. In which form of government are the head of the state and the head of the government separate 
and distinct? 

 সরোনরর শোে রূনপ রানষ্ট্রর প্রধ্াে এিং সরোর প্রধ্াে পৃিে ও স্বতি? 

30. Give an example of a multi-party system. 

 এেটি িহুিলী়ে িযিস্থার এেটি উিাহরণ বিে। 

 


