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1. Which revolution has played an important role in the emergence of Functionalist theory?  

 ক্রিয়াব়াদী তত্ত্বের উদ্ভত্ত্ববর পেছত্ত্বে প ়াে ক্রবপ্লব ক্রবত্ত্বেষ ভূক্রি ়া ে়ালে  ত্ত্বরত্ত্বছ?  

2. Who has presented the Law of Three Stages in the explanation of social system? 

 সি়াজ বযবস্থ়ার ক্রবত্ত্বেষত্ত্বে ক্রি-স্তর সূত্ত্বির উেস্থ়ােে প   ত্ত্বরত্ত্বছে ? 

3. Which theory in sociology has been influenced by holistic approach? 

 েূেণব়াদী দকৃ্রিভক্রি দ্ব়ার়া সি়াজতত্ত্বের প ়াে তে প্রভ়াক্রবত হত্ত্বযত্ত্বছ ? 

4. Which thinker has spoken of pattern variables? 

 েিুে়া ববক্রিত্ত্বিযর  থ়া প ়াে ক্রিন্ত়াক্রবদ বত্ত্বলত্ত্বছে? 

5. Which discipline has borrowed the functionalist approach from sociology? 

 সি়াজতে পথত্ত্ব  ক্রিয়াব়াদী দকৃ্রিভিীত্ত্ব  প ়াে ে়াস্ত্র গ্রহে  ত্ত্বরত্ত্বছ? 

6. What is the unit of social analysis in Parsons' opinion? 

 ে়ারসেত্ত্বসর িত্ত্বত সি়াজবযবস্থ়া ক্রবত্ত্বেষত্ত্বের এ   প ়ােটি? 

7. Who has presented the notion of Sui Generis? 

 সুযই পজত্ত্বেক্ররত্ত্বসর ধ়ারে়া প  তুত্ত্বল ধত্ত্বরত্ত্বছে? 

8. Who has used the model of cybernetics to examine the conditions of social action  ? 

 স়াি়াক্রজ  ক্রিয়ার েক্ররত্ত্ববে বয়াখ্য়ায স়াইব়ারত্ত্বেটি ত্ত্বসর িত্ত্বেল প  বযবহ়ার  ত্ত্বরত্ত্বছে? 

9.  Who has established the theory of voluntaristic action ?  

 পেচ্ছ়া  িণ তে প  প্রক্রতষ্ঠ়া  ত্ত্বরত্ত্বছে ? 

10. Who is the propounder of Middle Range theory ? 

 িধযবতী তত্ত্বের প্রক্রতষ্ঠ়াত়া প  ? 

11. Which theory gives us the concept of dysfunction? 

 প ়াে তত্ত্বে েঞথণ  ক্রিয়ার ধ়ারে়া ে়াওয়া য়ায? 

12. Who is the advocate of structural- functional analysis of society? 

  ়াঠ়াত্ত্বি়া-ক্রিয়াব়াদী ক্রবত্ত্বেষত্ত্বের প্রবক্ত়া প ? 

13. Which theory counts conflict as an important part of social life? 

 প ়াে তত্ত্বে দ্বন্দ্বত্ত্ব  সি়াজজীবত্ত্বের গুরুেেূেণ অংে রূত্ত্বে গেয  র়া হয? 

14. By which name Simmel's sociology is known ? 

 ক্রসত্ত্বিত্ত্বলর সি়াজতে ক্র  ে়াত্ত্বি েক্ররক্রিত? 

15.  Who is the author of Capital? 

  য়াক্রেট়াল-এর পলখ্  প ? 

16. What is the full form of I.C.A? 

 আই. ক্রস.এর েূেণ ে়াি ক্র ? 

17. Who is the author of the book Functions of Social Conflict ? 

 ফ়াংে়ােস অফ পস়ােয়াল  েক্রিক্ট গ্রন্থটির রিক্রযত়া প ? 

18. By whom the social anthropological foundation of Exchange theory has been recognised ? 

 ক্রবক্রেিয তত্ত্বের স়াি়াক্রজ  েৃত়াক্রে  ক্রভক্রিত্ত্ব  েী ৃক্রত ক্রদত্ত্বযত্ত্বছে  প ? 

19.  Which thinker believes that Conflict is functional for society ? 

 দ্বন্দ্ব সি়াত্ত্বজর েত্ত্বে  ়াযণ র এ  থ়া  প ়াে ক্রিন্ত়াক্রবদ  বত্ত্বলত্ত্বছে? 

20.  Which theory has significant influence in the development of Social Exchange theory? 

 স়াি়াক্রজ  ক্রবক্রেিয তত্ত্বের ক্রব ়াত্ত্বে প ়াে  তেটির সক্রবত্ত্বেষ প্রভ়াব  বতণ ি়াে?  
21.  Who has authored the book  Exchange and Power in Social Life ?  

 এক্সত্ত্বিঞ্জ অয়ান্ড ে়াওয়ার ইে পস়াস়াল ল়াইফ বইটির পলখ্  প ? 

22. In which country did the concept of Symbolic Interactionism originate? 



 প্রতী ী ক্রিথক্রিয়াব়াত্ত্বদর ধ়ারে়ার উদ্ভব ঘত্ত্বট  প ়াে পদত্ত্বে? 

23.  Which thinker did use the term Symbolic Interactionism for the first time? 

 প্রতী ী ক্রিথক্রিয়াব়াদ  েব্দটি প্রথি প ়াে ক্রিন্ত়াক্রবদ বযবহ়ার  ত্ত্বরে? 

24.  Who is the creator of the concept of 'looking glass self' ? 

  ়াাঁত্ত্বির িত্ত্বধয সি়াত্ত্ব  পদখ়্া - এই ধ়ারে়াটির স্রি়া প ? 

25.  Write the name of the thinker who gave us the idea of dramaturgical model of social life.  

 সি়াজ জীবত্ত্বের ে়াটযসূি িতব়াত্ত্বদর প্রবক্ত়ার ে়াি ক্র ? 

26.  Who is the father of ethnomethodology? 

 এথত্ত্বে়াত্ত্বিথেলক্রজর জে  প ? 

27. Which thinker has introduced first phenomenology to sociology?  

 প্রেঞ্চব়াদত্ত্ব  সি়াজতত্ত্বে প্রথি প  প্রত্ত্বয়াগ  ত্ত্বরে? 

28.  Who is the author of the book One Dimensional Man? 

 ওয়াে ে়াইত্ত্বিেেে়াল িয়াে বইটির পলখ্  প ? 

29.  In which decade did the post-Marxist theories start to emerge? 

 উির-ি়াক্সণব়াদী তেগুক্রলর উদ্ভব হয প ়াে সিত্ত্বয? 

30. What is the main concern of Symbolic Interactionism? 

 প্রতী ী ক্রিথক্রিয়াব়াত্ত্বদর  িূল ক্রবত্ত্ববিয ক্র ? 

 


