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1. Which is a feature of the Greek political thought? 
  ক োনটি গ্রি  রোজননগ্রি  গ্রিন্তোর এ টি বৈগ্রিষ্ট?  

2. Who was a student of Socrates ? 

 ক  সক্রেটিক্রসর ছোত্র গ্রছক্রেন ? 

3. Who said, 'Man is the measure of all things' ? 

 ক  ৈক্রেক্রছন, ' সমস্ত গ্রজগ্রনক্রসর মোপনী হে মোনুষ '? 

4. Who used the term 'Philosopher-King' ? 

 ক  'দোিশগ্রন -রোজো'  থোটি ৈযৈহোর  ক্ররক্রছন ? 

5. Which is not an element of Plato's theory of Justice ? 

 ক োনটি কেক্র োর নযোয়গ্রৈিোর িক্রের উপোদোন নয় ? 

6. Plato was a philosopher of which country? 

 কেক্র ো ক োন কদক্রির দোিশগ্রন  গ্রছক্রেন ? 

7. Which, according to Aristotle, is the perverted form of polity ? 

 এগ্ররষ্ট ক্রের মক্রি পগ্রেটির গ্রৈ ৃি রূপ ক োনটি ? 

8. Who wrote the book 'The City of God' ? 
 'The City of God' িন্থটি ক  গ্রেক্রেগ্রছক্রেন ? 

9.  To which 'Twelve Tables' is related? 
 Twelve Tables' ক োনটির সক্রে সম্পগ্র শ ি ? 

10. Religion was a feature of which age ? 

 ধমশ ক োন যুক্রের বৈগ্রিষ্টয গ্রছে ? 

11. Who was against Papacy ? 

 কপোপিক্রের গ্রৈক্ররোধী ক  গ্রছক্রেন ? 

12. Who was influnced by Aristotle's philosophy ? 

 ক  এগ্ররষ্ট ক্রের দিশক্রনর দ্বোরো প্রভোগ্রৈি হক্রয়গ্রছক্রেন ? 

13. European Renaissance took place in which country? 

 ইউক্ররোপীয় নৈজোেরণ ক োন কদক্রি সংঘটিি হক্রয়গ্রছে ? 

14. Who said that the ruler must be a combination of both lion and fox? 

 ক  ৈক্রেগ্রছক্রেন কয িোস  অৈিযই গ্রসংহ এৈং িৃেোক্রের সংগ্রমশ্রণ হক্রৈন ? 

15. Who was the leader of the reformation movement? 

 ক  সংস্কোর আক্রদোেক্রনর কনিো গ্রছক্রেন? 

16. Who said, 'The state is created by God for man' ? 

 ক   ৈক্রেক্রছন , 'The state is created by God for man' ? 

17. Who was a Jesuit? 

 ক  এ জন কজসুই  গ্রছক্রেন ? 

18.  By which right is J. Bodin's concept of sovereignty limited ?  

 কৈোগ্রদক্রনর সোৈশক্রভৌগ্রম িো ক োন অগ্রধ োক্ররর দ্বোরো সীমোৈদ্ধ ? 

19. Who talked about 'limited government' ? 

 ক  'সীমোৈদ্ধ সর োক্ররর'  থো ৈক্রেক্রছন ? 

20. Who said, 'Man is born free but everywhere he is in chains' ? 

 ক  ৈক্রেক্রছন, 'Man is born free but everywhere he is in chain' ?  
21. Which country's constitution was influenced by Montesquieu's theory of separation of powers? 

 ক োন কদক্রির সংগ্রৈধোন Montesquieu র ক্ষমিোর স্বিেী রণ িক্রের দ্বোরো প্রভোগ্রৈি হক্রয়গ্রছে ?  

22. In which year did the Glorious Revolution took place in Britain ? 



  ি সোক্রে গ্রিক্র ক্রন কেৌরৈময় গ্রৈেৈ সংঘটিি হক্রয়গ্রছে ? 

23. Who said, 'What is rational is actual and what is actual is rational' ? 

 ক  ৈক্রেগ্রছক্রেন, 'What is rational is actual and what is actual is rational' ? 

24. Which book was jointly authored by Karl Marx and F. Engels ? 

  োেশ মো শ স ও এক্রেেস যুগ্মভোক্রৈ ক োন ৈইটি গ্রেক্রেগ্রছক্রেন ? 

25. Which is not a source of Marxism ?  

 ক োনটি মোর্ক্শৈোক্রদর উৎস নয় ? 

26. What, according to Marxism, is the first stage of social development? 

 মোর্ক্শৈোক্রদর মক্রি ক োনটি সমোজ গ্রৈ োক্রির প্রথম পৈশ ? 

27. Which philosophy propagated the principle of 'greatest good of the greatest number'? 

 ক োন দিশন 'সৈশ ৈৃহৎ সংেযোর মোনুক্রষর সক্রৈশোচ্চ  েযোক্রণর' নীগ্রি প্রিোর  ক্ররগ্রছক্রেন ? 

28. Who is the author of the book, 'Politics'? 

 পগ্রেটির্ক্' ৈইটির কেে  ক  ? 

29. Who said, ' It is better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied'? 

 ক  ৈক্রেগ্রছক্রেন, 'It is better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied'? 

30. Which is not true about Thomas Paine? 

  মোস কপইন সম্পক্র শ  ক োনটি সিয নয় ? 

 


