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1. Who has defined crime as ‘violation of conduct norms of the normative group’ ?  
 অপরাধ হল আদর্শ-নিষ্ঠ গ াষ্ঠীর আদর্শ আচরণ গেকে নিচয ুনি-- এই সংজ্ঞা গে নদকেকেি? 

2. Who is the founder of classical school in criminology ? 

 অপরাধ নিজ্ঞাকির ধ্রুপদী িকের প্রনিষ্ঠািা গে? 

3. Who is the father of criminology ?  

 অপরাধনিজ্ঞাকির জিে  োকে িলা হে? 

4. How many types of theories are usually found in the psychological explanation of crime? 

 অপরাধপ্রিণিার মিস্তানিে িুাখ্ুাে প্রচনলি িিগুনল েে ধরকির? 

5.  Who believes that the primary reason of crime is biological inferiority? 

 অপরাকধর প্রােনমে োরণ হকলা জজনিে হীিম্মিুিা-এই েো গে মকি েকরি? 

6.  Who has spoken of the  impact of Differential Association in crime ? 

 অপরাধ প্রিণিাে পােশেুমূলে সংকের প্রভাকির েো গে  িকলকেি? 

7. Who has popularised the  Labelling theory of crime? 

 নচনিিেরকণর িিকে গে জিনপ্রে েকরি?  

8. In India child labour means children employed below which age? 

 ভারকি নর্শুশ্রনমে িলকি েি িেকরর েম িেসী েকমশ নিযযক্ত নর্শুকদর গিাঝাকিা হে? 

9.   In which year the Equal Remuneration Act in India was legislated ? 

 ভারকি ইক্যুোল গরমযিাকরর্ি অুাক্ট প্রণীি হে গোি সাকল? 

10. Under the Jawahar Rojgari Yojana Policy what percentage  of jobs is to be reserved for women? 

 জওহর গরাজ ারী গযাজিা েমশসূচীকি মনহলাকদর জিু  েি র্িাংর্ পদ সংরনিি োকে? 

11. In India, in which year the  National Programme for the Health Care for the Elderly was adopted ?  

 ভারকি িেস্ককদর জিু জািীে স্বাস্থ্ু সযরিা েমশসূচী  ৃহীি হে গোি িেকর? 

12.  In which year the National Committee on Child Labour  was appointed in India? 

 নদ িুার্িাল েনমটি অি চাইল্ড গলিার  ভারকি গোি িেকর  নিযযক্ত হে ?   

13.   For hearing cases on environment issues which bench has been constituted by  the Calcutta High 
Court? 

 পনরকির্সংক্রান্ত মামলার শুিানির জিু েলোিা হাইকোর্শ  গোি গিঞ্চ  ঠণ েকরকে? 

14. In social research how many steps are usually followed?  

 সামানজে  কিষণাে সাধারণিঃ েেটি  স্তর অিযসরণ েরা হে? 

15.  What type of research is  research for mere  acquisition of  knowledge ?    

 নিেে জ্ঞাি লাকভর জিু অিযসৃি  কিষণাকে গোি ধরকির  কিষণা িকল?  

16. What is the study of a group over different periods with intervals is known as? 

 গোকিা  কিষে এেটি গ াষ্ঠীকে নিনভন্ন সমকের িুিধাকি নিরীিণ েরকল গসই  কিষণাকে নে ধরকির 
 কিষণা িলা হে ? 

17. In research of sociology  sociological problems may be raised in which form? 

 সমাজিকের  কিষণাে সমসুা  নে পদ্ধনিকি উত্থানপি েরা হে? 

18.  Who has designated Sociology  as pseudo-science ? 

 সমাজিিকে গমনে-নিজ্ঞাি  িকল গে অনভনহি েকরকেি ? 

19.  What is the final step in a social research ? 

 সামানজে  কিষণার চূড়ান্ত পযশাে গোিটি? 

20. Oral history has been recognised as a research tool since which period? 

  কিষণার  উপাে রূকপ েেু  নিিরণ স্বীেৃনি  পাে গোি সমকে? 

21.  How many types of measures are usually followed to verify the reliability of social research? 



 সামানজে  কিষণাে নিভশ রকযা ুিা পনরমাকপর জিু েি ধরকির গেৌর্ল অিযসরণ েরা হে?  

22.  Who has recognised the merit of content analysis in social research?  

 সারিস্তু নিকেষণকে সামানজে   কিষণাে গে  স্বীেৃনি  নদকেকেি? 

23.  What is the name of the question without any fixed clue to answer ?  

 প্রশ্নমালাে গয প্রকশ্ন গোকিা উত্তকরর ইংন ি গদওো হে িা িাকে নে িলা হে? 

24.  What is the other name of Field research?  

 গিত্র  কিষণার অপর িাম েী? 

25. What type of documents contain personal letters, diaries etc ? 

 নচঠি, নদিনলনপ ইিুানদ গোি ধরকির দনলকল স্থ্াি পাে? 

26. What information do we get from data presented with frequency distribution scale and  graph? 

 সং ৃহীি িেুািলী গলখ্-নচত্র ও পনরসংখ্ুাি িন্টি সারিী দ্বারা উপস্থ্ানপি  হকল আমরা িার গেকে নে 
জািকি পানর? 

27. With what type of scale categorization of individuals, objects, phenomena etc.  is made ? 

 িুনক্ত,িস্তু,ের্িা ইিুানদর ি ীেরণ েরা হে যার সাহাকযু গসই গস্কলটির িাম নে? 

28.  With what type of scale Income, weight, height etc. is measured?  

 আে,ওজি,উচ্চিা ইিুানদর পনরমাপ েরা হে যার সাহাকযু গসটি গোি ধরকির গস্কল? 

29. What type of scale is used  to show the relative score of the categories of qualitative variables? 

 গুণিাচে চকলর িক শর পনরসংখ্ুার আকপনিে অিস্থ্াি নিণশকের জিু গোি ধরকির গস্কল  িুিহৃি হে ? 

30. For participant observation who has prescribed three stages of questionnaire?  

 অংর্গ্রহণোরী পযশকিিকণ প্রশ্নািলীর নিিুাকস নিিটি পযশাে অিলম্বকির েো গে িকলকেি ?  

 


