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1. Who divided the society into community and association? 

 কে  সমাজকে সম্প্রদায় ও সমমমিকি ভাগ েকেকেন ? 

2. Who propounded Positivism? 

 দষৃ্টবাকদে প্রবিত ে কে?       

3. Which of the following comes under the study of anthropology ? 

 নীকেে কোনটি নৃিকেে অধ্যয়কনে অধ্ীকন আকস? 

4. Who amongst the following are social anthropologists? 

 নীকেে মকধ্য সামামজে নৃমবজ্ঞানী কে? 

5. Which French Philosopher coined the word 'sociology' ? 

 কোন ফোসী দার্তমনে 'সমাজমবজ্ঞান' র্ব্দটি তিমে েকেমেকেন? 

6. Which of the following philosophers can be associated with enlightenment? 

 মনকেে কোন দার্তমনে আকোমেিেেকেে বা enlightenment এে সাকে যুক্ত হকি পাকেন? 

7. Max Weber was the professor of economics in which university? 

 মযাক্স ওকয়বাে কোন মবশ্বমবদযােকয়ে অেতনীমি মবভাকগে অধ্যাপে মেকেন? 

8. When was American Sociological Society established? 

 আকমমেোন সমাজিামেে সমমমি েকব প্রমিমিি হয়? 

9. Who wrote Principles of Sociology? 
 “মপ্রমিপাে অফ কসামসওেমজ” কে মেকেকেন? 

10. In how many phases can the Indian sociology be categorized? 

 ভােিীয় সমাজিেকে েিগুমে ভাকগ ভাগ েো যায় ? 

11. Who wrote "The Structure of Hindu Society" ?  
 "The Structure of Hindu Society" বইটিে েেময়িা কে ? 

12. Who wrote Social Organization? 

 কসার্যাে অেগানাইকজর্ন বইটিে েেময়িা কে ? 

13. Who was the first to initiate discussion on social statics and dynamics in sociology? 

 কোন সমাজিামেে সমাজিকে সামামজে মিমির্ীেিা এবং গমির্ীেিাে উপে আকোেনাে সূত্রপাি েকেন ? 

14. Who said the following, " We are not the creatures of the society, but its creators"? 

 মনম্নমেমেি েোটি কে বকেমেকেন , " আমো সমাকজে প্রােী নই বেং এই সমাকজে স্রষ্টা " ? 

15. Who said the following, " Society is a becoming, not a being" ? 

 কে এই উমক্তটি েকেকেন, " Society is a becoming, not a being" 

16. Which sociologist stressed on conflicting relationships in society? 

 কোন সমাজমবজ্ঞানী সমাকজে মবকোধ্ী সম্পকেত ে উপে কজাে মদকয়মেকেন? 

17. Who first distinguished between primary and secondary groups? 

 প্রােমমে ও মাধ্যমমে কগািীগুমেে মকধ্য প্রেম কে পােতেয েকেকেন? 

18. Which one of the following is a characteristic feature of the primary group? 

 মনম্নমেমেিগুমেে মকধ্য কোনটি প্রােমমে কগািীে তবমর্ষ্টয? 

19. Who first introduced the concept of 'reference group' in sociology? 

 সমাজমবজ্ঞাকন 'কেফাকেি গ্রুপ' ধ্ােোটি প্রেম  কে োেু েকেন? 

20. Who is the proponent of the term 'Bureaucracy' ? 
 'আমোিন্ত্র' র্ব্দটিে প্রবক্তা কে?  
21. Who wrote the book, 'Society'? 
 'কসাসাইটি' বইটি কে মেকেকেন? 



22. Status' is of how many types?  

 সামামজে মযতাদা েয় প্রোকেে ? 

23. Who gave the concept of 'role-set'? 
 'ভূমমো-গুচ্ছ' ধ্ােোটি োে ? 

24. Which one of the following is not a form of social stratification? 

 মনকম্নাক্ত কোনটি সামামজে স্তেমবনযাকসে এেটি ধ্েন নয় ? 

25. Who wrote 'Primitive Culture'? 

 আমদম সংসৃ্কমি' বা 'Primitive Culture' কে মেকেকেন? 

26. Who amongst the following do not belong to the middle class? 

 মনম্নমেমেি বগতগুমেে মকধ্য কোনটি মধ্যমবত্ত কেেীে  অন্তভুত ক্ত নয় ? 

27. Who gave the concepts of " class-in-itself" and "class-for-itself"? 

 অ-কেিন ও সকেিন কেেীে ধ্ােো কে মদকয়কেন? 

28. Kula exchange ritual is associated with which anthropologist? 
 'কুো' মবমনময় প্রো টি কোন নৃিামেকেে সাকে সংযুক্ত হকি কদো যায়? 

29. Who amongst the following was an expert of child development? 

 মনম্নমেমেিকদে মকধ্য কে মর্শু মবোকর্ে মবকর্ষজ্ঞ মেকেন? 

30. Who said that, " Unstratified society is a myth"? 

 কে বকেকেন কয স্তেমবনযাসহীন সমাজ মনেে েল্পনা মাত্র ? 

 


