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1. What is the name of the concept when two or more than two persons organised for one or more 

than one purposes ? 

 যখন দইু বা তততাধিক বযধি এক বা একাধিক উতেতযয সংগঠিত হয় তখন তাতক ধক বলা হয় ? 

2. In which Constitution  Right to Religion is enlisted in China? 

 চীতনর ককান সংধবিাতন ির্মীয় অধিকার ধলধিবদ্ধ করা হতয়তে ? 

3. How many types of ownership of property are there ? 

 সম্পধির র্মাধলকানা কত প্রকাতরর ? 

4. Which is the institution of family? 

 িধরবাতরর প্রধতষ্ঠান ককানটি ? 

5. How many types of family are there on the basis of marriage system? 

 ধববাতহর ধিধিতত িধরবারতক কত িাতগ িাগ করা যায় ? 

6. Who pointed out, "Religion is the opium of the people." ? 

 “ির্মম হতলা র্মানুতের আধিতর্মর র্মততা” - কার উধি  ?  

7. Who is the writer of "The protestant Ethic and The Spirit of Capitalism" ?  
 "The protestant Ethic and The Spirit of Capitalism" -এর কলখক কক ? 

8. Who are the writers of "The Communist Manifesto" ? 
 "The Communist Manifesto" এর কলখক কারা? 

9. By whom the concept of Surplus Value came into existence? 

 উদ্বিৃ র্মূতলযর িারণাটির প্রবিা কক?  

10. Who has researched on magic on the inhabitants living in the island of Trobriand ? 

 ট্রধবয়ান্ড দ্বীিিুতের অধিবাসীতদর ধনতয় যাদ ুসম্পতকম  কক গতবেণা কতরধেতলন ? 

11. Who is the supporter of the concept of Humanity? 

 র্মানধবকতার িারণার স্বিতে কক র্মত প্রকায কতরধেতলন ? 

12. According to Mourice Duverger, on the basis of factors how many types of political party are there? 

 র্মধরস দিুারজার্ এর র্মতত  উিাদাতনর ধিধিতত রাজননধতক দল কত প্রকাতরর ? 

13. What is the main objective of Pressure Group ? 

 চািসধৃিকারী কগাষ্ঠীর র্মলূ উতেযয ধক ? 

14. In which year The Process of Government by A. Bentley and Human Nature in Politics by G. Wallace 
are written ? 

 ককান বেতর আর্মার কবন্টধলর The Process of Government এবং ধজ. ওয়ালাতসর Human 

Nature in Politics গ্রন্থ দটুি প্রকাধযত হয় ? 

15. How many types of education system in general are there ? 

 ধযোবযবস্থা সািারণত কত প্রকাতরর? 

16. Who told, "This is the basis of the brotherhood of man under the fatherhood of God." ? 

 “ির্মম ঈশ্বতরর ধিতৃতের অিীতন র্মানুতের সাতর্ র্মানুতের কসৌভ্রাতৃতের সৃধি কতর” - কার উধি ? 

17. Who has given the concept of Totemism ?  

 কোতের্মবাদ িারণাটির প্রবিা কক? 

  
18. Who discussed about  joint family in his book "Religion and Society and the Kurgs of South India" ? 
 "Religion and Society and the Kurgs of South India" বই এ কক কযৌর্ িধরবার সম্পতকম  আতলাচনা 

কতরতেন?  



19. In which year Dissolution of Muslim Marriage Act has been passed? 

 ককান বেতর র্মুসধলর্ম ধববাহ ধবতেদ আইন িায হয় ? 

20. With which organisation the functions of Interest Aggregation and Interest Articulation are related?  

 ককান সংস্থার সাতর্ স্বাতর্মর সর্মধিকরণ ও স্বাতর্মর গ্রধন্থকরণ কাজগুধল যুি? 

21. How many stages of Capitalism are there ? 

 িুুঁধজবাতদর িযমায় কতপ্রকাতরর? 

22. In which books Marx's Theory of the Relativity of the State is discussed? 

 র্মাতসমর ককান ককান বইতত রাতের আতিধেকতাবাদী তত্ত্বটি আতলাধচত হতয়তে? 

23. Dowry Prohibition Act was passed in which year? 

 িণপ্রর্া  করাি আইন কতব িায হয় ? 

24. Which is the example of polytheistic religion?  

 বহুতদববাদী িতর্মমর উদাহরণ ককানটি ? 

25. What is example of  Association ? 

 সধর্মধতর উদাহরণ ধক? 

26. Who is the writer of "Caste in Modern India" ? 
 "Caste in Modern India" বই এর কলখক কক ? 

27. How many types of Pressure Groups according to G. A. Almond and G.B. Powell are there ? 
  G. A. Almond and G.B. Powell এর মত অনুসারর চাপসৃষ্টিকারী গ াষ্ঠী কতপ্রকাররর ? 

28. In which tribal community Matrilineal System is found? 

 ককান আধদবাসী সম্প্রদাতয়র র্মতিয র্মাতৃিধরচাধয় বযবস্থা কদখা যায়? 

29. How many factors/ elements are found in Property? 

 সম্পধির উিাদান কত রকতর্মর ? 

30. When Child Marriage Restraint Act  has been passed?  

 বালযধববাহ করাি আইন কতব িায হয় ? 

 


