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1. Alexis de Tocqueville was a thinker from which country?  

 অ্যালেক্সি-দ্য-টকক্সিে ককান কদ্লের ক্সিন্তাক্সিদ্ ক্সিলেন ? 

2. How many forms of legitimacy does Max Weber speak of? 

 ম্যাি ওলেিার  বিধতার কেটি রূলের কথা িলেলিন? 

3. Who is the author of “The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism”? 
 ‘The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism” গ্রন্থটির রিক্সেতা কক? 

4. Who is known as the Sun of Asian Liberation ? 

 এক্সেোর ম্ুক্সি সূর্য কালক িো হে ? 

5. What is the meaning of the word bureau in French ? 

 ফরাসী িাষাে 'িূযলরা' েব্দটির অ্থয ক্সক ? 

6. How many functions have Alan Ball talked about the bureaucracy? 

 অ্যাোন িে আম্োতলের কেটি কালের কথা িলেলিন ? 

7. Who is the author of the book "New Despotism" ? 
 “New Despotism”  গ্রন্থটির কেখক কক ? 

8. What is the name of the agency responsible for appointing non-political administrator in 
Great Britain? 

 কগ্রট ক্সিলটলন অ্রােননক্সতক প্রোসকলদ্র ক্সনলোগ করার দ্াক্সেত্বপ্রাপ্ত সংস্থার নাম্ ক্সক ? 

9. Which theorist is called the chief theorist of bureaucracy? 

 ককান তাক্সিকলক আম্োতলের প্রধান তাক্সিক িো হে? 

10. Who divided the elites into ruling and non ruling elite? 

 কেষ্ঠ িযক্সিিগযলক (এক্সেট)  োসক ও অ্োসক কেষ্ঠ িযক্সিিগয ক্সহলসলি ক্সিিি কলরলিন কক ? 

11. Pareto, Mosca and Michels were the theorist of which country? 

 েযালরলটা, ম্স্কা, ক্সম্লিেস , ককান কদ্লের তাক্সিক ক্সিলেন ? 

12. Who is the author of the book “The Ruling Class”? 
 “The Ruling Class” গ্রন্থটির কেখক কক? 

13. The iron law of oligarchy is associated with which theorist?  

 কগাষ্ঠীতলের অ্নম্নীে  কেৌহ ক্সিক্সধর কথা ককান তাক্সিলকর তলির সালথ র্ুি ? 

14. What is meant by a political culture in which a person has a positive attitude towards the 
political system and is aware about the output system but cannot participate in the input 
structure? 

 কর্ রােননক্সতক সংসৃ্কক্সতলত রােননক্সতক িযিস্থার প্রক্সত িযক্সির ইক্সতিািক ম্লনািাি থালক এিং 
িযিস্থার উেোদ্ (আউটেুট) ক্সিষলে অ্ক্সিক্সহত ক্সকন্তু উেকরণ (ইনেুট) কাঠালম্ালত অ্ংেগ্রহণ 
করলত োলর না তালক ক্সক িলে ? 

15. According to Almond & Verba, Britain and the USA belong to which type of Political culture?  

 অ্যােম্ণ্ড ও িািযার ম্লত  ক্সিলটন ও আলম্ক্সরকা র্ুিরাষ্ট্র রােননক্সতক সংসৃ্কক্সত ককান কেণীর 
রােননক্সতক সংসৃ্কক্সতর অ্ন্তিুয ি ? 

16.  How many elements does Political Culture have in  accordance to Alan Ball  ? 



 অ্যাোন িে রােননক্সতক সংসৃ্কক্সতর কে ধরলনর উোদ্ালনর কথা িলেলিন ? 

17. 
When did  the modern outlook on Political Culture began?  

 রােননক্সতক সংসৃ্কক্সতর আধুক্সনক দ্কৃ্সিিক্সির সতূ্রোত  ঘলট কখন ? 

18. “Education is the development of personality and self-realization” who said this? 

 ক্সেক্ষা হে িযক্সিলত্বর  ক্সিকাে সাধন ও আলমােেক্সি’ উক্সিটি কার ? 

19. Who says, “ Power is the key to Politics” 
 ‘ক্ষম্তা হে রােনীক্সতর িাক্সিকাঠি” উক্সিটি কার ? 

20. Who plays a major role in the political communication process in the input structure? 

 রােননক্সতক কর্াগালর্াগ  প্রক্সিোে উেকরণ কাঠালম্ার ম্লধয প্রধান িূক্সম্কা থালক কার ? 

21. ‘Religion is the pursuit of pleasure or contentment, which is a higher force than human 
being, which governs the course of nature and the course of human life” who says this? 

 “ম্ানুলষর কথলক উচ্চতর েক্সি, র্া প্রকৃক্সতর ধারা ও ম্ানি েীিলনর গক্সতেথ ক্সনেেণ কর তার 
প্রসন্নতা িা সন্তুক্সি সাধন হে ধম্য” – উক্সিটি কার? 

22. Who is the author of the book “Nerves of Government” ? 
 

“Nerves of Government” গ্রন্থটির  রিক্সেতা কক ? 

23. What is a large-scale event, that is usually planned, implemented and broadcast live by the 
media for national or international ‘recipients’ 

 িড় ম্ালের ঘটনা র্া সাধারণিালি োতীে িা আন্তেয াক্সতক ‘গ্রহীতা’ কদ্র েনয গণম্াধযম্ দ্বারা 
েক্সরকক্সিত, রূোক্সেত হলে  সরাসক্সর সম্প্রিাক্সরত হে তালক ক্সক িলে ? 

24. Who is the pioneer in the discussion and analysis of political participation? 

 রােননক্সতক অ্ংেগ্রহলণর আলোিনা ক্সিলেষলণ েক্সথকৃত কালক িো হে ? 

25. Who is the author of the book “The Power Elite”? 
 ‘The Power Elite’ গ্রন্থটির রিক্সেতা কক ? 

26. In which year was the book “The Process of Government” by Arthur Bentley published? 

 আথযার কিন্টক্সে-র কেখা  ‘The Process of Government’ গ্রন্থটির ককান সালে প্রকাক্সেত হে ? 

27. Who classifies political parties into Caucus, Branch, Cell and Militia ?  

 ককাস, িাঞ্চ, কসে ও ক্সম্ক্সেক্সেো – এইিালি রােননক্সতক দ্লের কেক্সণক্সিিােন কলরলিন কক ? 

28. In which year did women get complete suffrage in Switzerland election? 

 সুইৎোরেযালণ্ড ক্সনিযািলন ম্ক্সহোগণ  সম্পূণয কিাটাক্সধকার োন ককান সালে ? 

29. The changing course of politics is closely linked to a wide range of social and economic 
factors’ who said this?  

 ‘ রােনীক্সতর েক্সরিতয নেীে ধারা নানা সাম্াক্সেক ও অ্থযননক্সতক উোদ্ানসমূ্লহর িযােক সম্াহালরর 
সালথ ঘক্সনিিালি র্ুি ...” উক্সিটি কালদ্র ? 

30. Who is the author of the book “Parties and Party System’”? 
 ‘Parties and Party System’ গ্রন্থটির রিক্সেতা কক ? 

 


