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1. Which sociologist named the modern society as the 'positive society'? 

 ককোন সমোজতোত্ত্বিক আধুত্ত্বনক সমোজকক 'ইত্ত্বতবোচক সমোজ' ত্ত্বিসোকব নোম ত্ত্বিক়েকেন? 

2. In which year was industrial revolution initiated? 

 ত্ত্বিল্প ত্ত্ববপ্লকবর সূচনো িক়েত্ত্বেল ককোন সোকল? 

3. Who wrote " The Spirit of Laws"? 
 "ত্ত্বিত্ত্বরট অফ লস"  বো “ Spirit of Laws” কক ত্ত্বলকেকেন? 

4. According to Karl Marx, who was the best of all the utopian socialists? 

 কোলল মোকসলর মকত, সমস্ত ইউকটোত্ত্বি়েোন সমোজতন্ত্রীকির মকধে, কক সবলকেষ্ট ত্ত্বেকলন? 

5. Who developed the theory of the Hierarchy of Sciences"? 
 "ত্ত্ববজ্ঞোকনর ক্রমির্লো়ে" তিটি কক ত্ত্বনমলোণ ককরকেন ? 

6. According to Comte, how many sub-stages does the spiritual stage has? 

 ককটটর মকত, আধেোত্ত্বিক স্তকরর কতগুত্ত্বল উি-ির্লো়ে রক়েকে? 

7. On which year was Karl Marx born? 

 কোলল মোকল স জন্মগ্রিণ ককরন ককোন সোকল ? 

8. Who first termed Karl Marx's thought as 'dialectical materialism'? 

 কোলল মোকসলর ত্ত্বচন্তোকক প্রথকম 'দ্বোত্ত্বিক বস্তুবোি' বকল কক অত্ত্বিত্ত্বিত ককরন ? 

9. Whose Dialectics was known as 'Negative Dialectics'?  

 কোর ডো়েোকলত্ত্বিকস, 'কনকেটিি ডো়েোকলত্ত্বিকস' নোকম িত্ত্বরত্ত্বচত ত্ত্বেল?  

10. Who wrote " The First Principles"? 
 "িে ফোর্স্ল  ত্ত্বপ্রত্ত্বিিলস" কক ত্ত্বলকেকেন? 

11. What according to Spencer was the first stage of social evolution? 

 কিনসোকরর মকত সোমোত্ত্বজক ত্ত্বববতল কনর প্রথম স্তরটি কী ত্ত্বেল? 

12. Who wrote, " How is society possible"? 
     "How is society possible"িীর্লক বইটি কক ত্ত্বলকেকেন?  

13. Who used the term " Negative Democratization" ? 

 কনত্ত্বতবোচক েণতন্ত্রীকরণ' িব্দটি কক বেবিোর ককরত্ত্বেকলন? 

14. In which year was Emile Durkheim born? 

 এত্ত্বমল ডুরেোইম ককোন সোকল জন্মগ্রিণ ককরন? 

15. Who propounded the idea of 'Social Fact'? 
 Social Fact' ধোরণোটি কোর? 

16. For Durkheim, 'social solidarity' may be of how many types? 

 ডুরেোইকমর মকত 'সোমোত্ত্বজক সংিত্ত্বত' কত প্রকোকরর িকত িোকর? 

17. Who first used the word 'Verstehen'? 

 কফকরকস্তকিন' িব্দটি সবলপ্রথম কক বেবিোর ককরকেন? 

18. Who wrote the "The Manual of Political Economy"? 
 " িে মেোনু়েোল অফ িত্ত্বলটিকোল ইককোনত্ত্বম" িীর্লক গ্রন্থটির রচত্ত্ব়েতো কক ? 

19. In how many ways did Pareto divide the illogical actions? 

 িেোকরকটো কতগুত্ত্বল  উিোক়ে অকর্ৌত্ত্বিক ত্ত্বক্র়েোকক ত্ত্ববিি ককরত্ত্বেকলন ? 

20. Who is the author of the book, " Structure and Function in Primitive Society"? 
 " স্ট্রোকচোর এন্ড ফোঙ্কিন ইন ত্ত্বপ্রত্ত্বমটিি কসোসোইটি" িীর্লক বইটির কলেক কক?  

21. Who is the author of the book, " Argonauts of the western Pacific"? 
 "আকেলোনটি অফ ওক়ের্স্োনল িেোত্ত্বসত্ত্বফক"  িীর্লক বইটির কলেক কক?  



22. Whose concept was the " Looking Glass Self? 

 আিিিলকণর তি টি কোর? 

23. Who developed the idea of " significant symbol" ? 

 অথলিূণল সংককত ধোরণোটির স্রষ্টো কক?  

24. How many kinds of social interaction did Robert Ezra Park spoke of ? 

 রবোটল  এজরো িোকল  ঠিক কত ধরকনর সোমোত্ত্বজক প্রত্ত্বক্র়েোর কথো বকলকেন ? 

25. Who gave us the concept of social distance? 

 সোমোত্ত্বজক িরূকের ধোরণোটি আমরো কোর কথকক িোই ? 

26. In which year was political scientist Gaetano Mosca  born? 

 রোষ্ট্র ত্ত্ববজ্ঞোনী েীতোকনো মস্কো ককোন সোকল জন্মগ্রিণ ককরন?  

27. Who wrote the book, " Ideology and Utopia" 
 "ইত্ত্বডওলত্ত্বজ এন্ড ইউকটোত্ত্বি়েো" নোমক বইটির কলেক কক? 

28. Who developed the Middle range theories ? 

 মধে মোন তকির সূচনো কক ককরন?  

29. In which year was G.S. Ghurye born? 

 ত্ত্বজ এস ঘুকর ককোন সোকল জন্মগ্রিণ ককরন? 

30. Who wrote the book titled, "Positive Background of Hindu Sociology"? 
 "িত্ত্বসটিি বেোকগ্রোউন্ড অফ ত্ত্বিনু্দ কসোত্ত্বসওলত্ত্বজ" নোমোত্ত্বঙ্কত বইটি কক কলকেন? 

 


