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1. Who wrote the book 'Social Change'? 
 Social Change'শীর্ষক গ্রন্থের রচয়িতা কক? 

2. Who wrote the book 'Society: An Introductory Analysis'? 
 Society: An Introductory Analysis' শীর্ষক গ্রন্থের রচয়িতা কক? 

3. Where the word 'evoluere' came from?  
 ‘evoluere' শব্দটি ককাথা কথন্থক এন্থেন্থে? 

4. What evolution indicates? 

 যিিতষ ন মূলত যক যনন্থদষশ কন্থর? 

5. Who wrote  the book 'Principle of Sociology'? 
 Principle of Sociology' শীর্ষক গ্রন্থের রচয়িতা কক? 

6. According to Herbert Spencer how many types of evolution are there? 

 হারিার্ষ  কেন্সার কত ধরন্থনর যিিতষ ন্থনর কথা িন্থলন্থেন? 

7. Who talked about the relationship between 'arithmetical progression' and 'geometrical 
progression'? 

 জ্যাযমযতক হার ও আযিক হার-এর েম্পন্থকষ র কথা কক িন্থলন্থেন? 

8. Who talked about the processes of dispersion, convergence and spiral? 

 যিযকরণ, েমন্থকযিতা,ও েযপষল িতৃ্তাকার-এই প্রণালীর কথা কক িন্থলন্থেন? 

9. Who talked about the process of 'circular cumulative accelerating' process? 

 িৃত্তাকার ক্রমপুযিত দ্রুতগযতর প্রিাহ পদ্ধযতর কথা কক িন্থলন্থেন? 

10. Who discuss the factor of military strength in the process of social change? 

 কক োমাযজ্ক পযরিতষ ন্থন োমযরক শযির গুরুন্থের কথা আন্থলাচনা কন্থরন্থেন? 

11. Who talked about the 'personality market'? 

 িযযিে যিক্রন্থ়ির িাজ্ার-এর কথা কক িন্থলন্থেন? 

12. Who said -'In every epoch the ruling ideas have been the ideas of the ruling class.’? 
 In every epoch the ruling ideas have been the ideas of the ruling class.’- উযিটি কার? 

13. Who is the proponent of 'dialectical principle' theory? 

 দ্বন্দ্ব মূলক নীযতর প্রিিা কক? 

14. Who is the proponent of 'voluntaristic theory of social action'? 
 Voluntaristic theory of social action-এর প্রিিা কক? 

15. Who advocates for economic determinism? 

 অথষননযতক যনধষারণিাদ-এর প্রিিা কক? 

16. Who advocates for technological determinism? 

 প্রযুযিগত যনধষারণিান্থদর প্রিিা কক? 

17. Who is the proponent of historical materialism? 

 ঐযতহাযেক িস্তুিান্থদর প্রিিা কক? 

18. The way of habit is the way of thought' - who said? 
 The way of habit is the way of thought' -উযিটি কার? 

19. Who gave the concept of 'Post-Industrial society'? 
 ‘যশন্থপাত্তর েমাজ্' ধারণাটি কক যদন্থ়িন্থে? 

20. Who wrote the book ‘The End of History'? 
 ‘The End of History' গ্রেটি কার রচনা? 

21. Who has differentiated between 'material' and 'non-material' culture? 

 িস্তুগত েংসৃ্কযত এিং অিস্তুগত েংসৃ্কযতর পাথষন্থকযর কথা কক িন্থলন্থেন? 



22. The concept of social 'static' and social 'dynamic' is propunded by whom? 

 োমাযজ্ক যিযতশীল এিং োমাযজ্ক গযতশীলতা-এর কথা কক আন্থলাচনা কন্থরন্থেন? 

23. Central place theory' on the process of urbanization was given by whom? 

 নগরা়িণ পদ্ধযতন্থত 'Central place theory' এর প্রিিা কক? 

24. What is known if social changes do occur without being noticed? 

 যকেু োমাযজ্ক পযরিতষ ন যা মূতষ রুন্থপ লক্ষ্য করা যা়ি না তান্থক যক িলা হ়ি? 

25. Who emphasized the demographic factor as a factor for social change? 

 কক োমাযজ্ক পযরিতষ ন্থনর একটি উপাদান যহোন্থি জ্নেংখ্যার যির়্িন্থক গুরুে যদন্থ়িন্থেন? 

26. What  does link Spencer with his theory of 'social change'? 

 কেন্সার তার তন্থে োমাযজ্ক পযরিতষ ন্থনর োন্থথ যক যুি কন্থরন্থেন? 

27. Which factor affects the density of population? 

 জ্নেংখ্যার ঘনেন্থক ককান উপাদানটি প্রভাযিত কন্থর? 

28. The concept of 'Social evolution' was first given by whom? 
 ‘Social evolution' এর ধারণাটি প্রথম কক যদন্থ়িন্থেন? 

29. What is mean by demography  ? 

 জ্নেংখ্যাতে িলন্থত যক কিাঝা়ি? 

30. Which is a main element of demoghaphy studies? 

 জ্নেংখ্যা তন্থের মূল উপাদান যক? 

 


