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1. What is urbanization? 

 নগরায়ণ কি? 

2. What is the subject matter of urbanization? 

 নগরায়ণণর মূল আণলাচ্য কিষয় কি? 

3. What is push factor? 
 Push Factor কি? 

4. What was the main feature of Indian traditional cities? 

 ভারতীয় সনাতনী নগরগুকলর প্রধান বিকিষ্ট্য কি? 

5. What is 'Puja'? 

 পূজা কি? 

6. What is pull factor? 
 Pull Factor কি? 

7. What is Kolkata? 

 িলিাতা কি? 

8. What is 'Over-urbanization'? 

 অকত-নগরায়ণ কি? 

9. What is 'Sub-urbanization'? 

 উপ-নগরায়ণ কি? 

10. What is migration? 

 অকভপ্রয়াণ কি? 

11. Who is related to urban sociology? 

 কি নগর সমাজকিজ্ঞাণনর সাণে সম্পকিি ত? 

12. Who gave the concept of 'Rurbanization'? 
 Rurbanization ধারণাটি কি কিণয়ণে? 

13. Who said “Urbanization as a way of life”? 
 “Urbanization as a way of life” কি িণলণেন? 

14. Who gave the concept of 'material density'? 

 িস্তুগত ঘনত্ব ধারণাটি কি কিণয়ণে? 

15. What is the main theme of Ernest Burgess' theory?  

 আণনিস্ট িাণগিস তণের মূল আণলাচ্য কিষয় িী? 

16. Who talked about caste system in urban life? 

 কি নগর জীিণন জাকত িযিস্থার প্রভাি কনণয় আণলাচ্না িণরণেন? 

17. Who gave the 'Central zone theory'? 

 কিন্দ্রীভিণনর তে কি কিণয়ণেন? 

18. Who gave the concept of "Edge City"? 
 “Edge City” ধারণাটি কি কিণয়ণে? 

19. Which is responsible for the emergence of working class in India? 

 ভারণত শ্রকমি কশ্রণীর আকিভি াণির মুখ্য িারণ িী? 

20. How many types of classes are there in city? 

 নগণর িত ধরণনর কশ্রনী লক্ষ্য িরা যায়?  
21. According to T.B. Bottomore, how many classes are there? 

 টি.কি. িণ াণমার িত ধরণনর কশ্রনীর িো িণলণেন? 

22. Who discuss about Indian middle class? 



 ভারণত মধযকিত্ত কশ্রণী কনণয় কি আণলাচ্না িণরণেন? 

23. Which factor is responsible for the emergence of middle class in India? 

 ভারণত মধযকিত্ত কশ্রণী সৃকষ্ট্র িারণ িী? 

24. Who wrote the book 'The Working Class'? 
 The Working Class গ্রন্থটি িার? 

25. who talked about 'elite class'? 
 Elite কশ্রনী কনণয় কি আণলাচ্না িণরণেন? 

26. Who wrote the book 'Elite and Society'? 
 Elite and Society' গ্রন্থটি কি রচ্না িণরন? 

27. Who defines ‘Rank-size rule' theory? 
 ‘Rank-size rule' তেটি কি িযাখ্যা িণরণেন? 

28. Who gave the concept of 'Primate City'? 
 ‘Primate City’ ধারণাটি িার? 

29. Who is the pioneer of 'Central-place theory'? 
 Central-place Theory কি কিণয়ণেন? 

30. Who said- ‘A city is a concrete image of a civilization.’? 
 ‘A city is a concrete image of a civilization.’-উকিটি িার? 

 


