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1. Who is the pioneer of comparative politics? 
 তুলনামূলক রাজনীততর পতিকৃৎ কাকক বলা হয় ? 

2. Who has defined politics as 'authoritative   allocation of values? 
 রাজনীততকক ‘মূকলের কতৃৃত্ব সম্পন্ন বরাদ্দ’–র পাঠ তহকসকব সংজ্ঞাতয়ত ককরকেন কক ? 

3. Who is the writer of the book “ Major Governments of Europe’ 

 ‘Major Governments of Europe’”গ্রন্থটির কলখক কক ? 
4. What is the method of discussing comparative politics with the help of research and 

application methods of different subjects? 
 তবতিন্ন শাকের গকবষণা ও প্রকয়াগ পদ্ধততর সাহাকযে তুলনামূলক রাজনীততর আকলাচনা পদ্ধততকক তক বলা    হয় ? 

5. In which year was SM Lipset's book 'Political Man' published? 
 এস এম তলপকসট –এর ‘কলখা গ্রন্থ Political Man’ ককান সাকল প্রকাতশত হয় ? 

6. What is the ability to successfully transform the inputs of the political system into output? 
 রাজননততক বেবস্থার উপকরণসমূহকক সফলিাকব উপপাকে রূপান্তকরর সামিৃেকক তক বকল ? 

7. ‘Political development is a prerequisite for economic development’ - whose statement? 
 ‘রাজননততক উন্নয়ন হল অিৃননততক উন্নয়কনর পূবশৃতৃ’- উতিটি কার ? 

8. Gabriel Almond's name is mainly associated with which approach of comparative politics? 
 তুলনামূলক রাজনীতত চচৃার ককান দৃতিিতির সাকি প্রধানত গেতিকয়ল অোল মকের  নাম যুি ? 

9. Which book was written by Robert Ward and Rosto? 
 রবাটৃ ওয়ারৃ্ এবং  রকটা-র কলখা গ্রন্থ ককানটি ? 

10. Who is the main theorist of the traditional dependence theory? 
 সনাতনী তনিৃরতা তকের প্রধান তাতেক কক ? 

11. Who played a key role in the analysis of world system theory? 
 তবশ্ববেবস্থা তকের তবকেষকণ মুখে িূতমকা কক  তনকয়তেকলন? 

12. Andre Gunder Frank, one of the two main proponents of the neo-Marxist dependence 

theory, who is the other? 
 নবে মারৃ্ক্বােী তনিৃরতা তকের দুইজন মুখে প্রবিার একজন আকে গুোরফ্রাঙ্ক, অনেজন কক ? 

13. In which country did the Puritan Revolution take place? 
 তপউতরটান তবপ্লব ককান কেকশ ঘকটতেল? 

14. Which dynasty collapsed in China and the Republic of China was started in 1912? 
 চীনকেকশ ককান রাজবংকশর পতন ঘটিকয় ১৯১২ সাকল চীন প্রজাতকের সূচনা হয় ? 

15. At the basis of the notion of civil society is one of the two preconceptions political, what is 

the other? 
 নাগতরক সমাকজর ধারণাটির মূকল দুটি পূবাৃনুমাকনর একটি রাজননততক, অনেটি তক? 

16. Who designed the concept of 'social capital'? 
 ‘সামাতজক পুুঁতজ’ ধারণার উদ্ভাবক কক ? 

17. Aristotle made a comparative review of how many states? 
 অোতরটটল ক’টি রাকের মকধে তুলনামূলক পযৃাকলাচনা ককরতেকলন ? 

18. What are the two major political parties in the United States? 
 আকমতরকা যুিরাকের প্রধান রাজননততক েল দুটি তক তক?  
19. In which year did Sri Lanka adopt liberalization policy? 
 শ্রীলঙ্কা ককান সাকল উোরীকরণ নীতত গ্রহণ ককর ? 

20. How many times military rule was imposed in Pakistan from 1947 to 2015? 
 ১৯৪৭ কিকক ২০১৫ সাল পযৃন্ত পাতকস্তাকন কতবার সামতরক শাসন জারী হকয়তেল? 



21. Who issued the ‘New Order’ in Indonesia? 
 ইকদাকনতশয়ায় ‘নব তনকেৃশ’ কক জাতর ককরতেকলন ? 

22. Which Pakistani army chief has declared that he will not interfere in the internal politics of 

Pakistan? 
 পাতকস্তাকনর ককান কসনাপ্রধান কসকেকশর অিেন্তরীণ রাজনীততকত হস্তকেপ না করার কঘাষণা ককরন ? 

23. What are the two main ethnic groups of Czechoslovakia? 
 কচককাকলািাতকয়ার প্রধান দুটি জনকগাষ্ঠী তক তক ? 

24. Who is the author of the book "Sexual Politics"? 
 ‘Sexual Politics” গ্রন্থটির রচতয়তা কক ? 

25. Which President of Bangladesh gave Islam the status of the state religion of that country? 
 বাংলাকেকশর ককান রােপতত ইসলামকক কসকেকশর রােীয় ধকমৃর মযৃাো কেন? 

26. In which Latin American country was the first socialist regime established? 
 লাততন আকমতরকার ককান কেকশ প্রিম সমাজতাতেক শাসন প্রততষ্ঠা হয় ? 

27. Who founded the National Association for Change? 
 নোশনোল অোকসাতসকয়শন ফর কচঞ্জ’ প্রততষ্ঠা ককরন কক ? 

28. In which year the monarchical rule of Nepal came to an end? 
 ককান সাকল কনপাকলর রাজতাতেক শাসকনর অবসান ঘকট ? 

29. Fernando Belaunde came to power as the President of which country in 1980? 
 ১৯৮০ সাকল রােপতত তহকসকব ফারনাকদা কবলুকদ ককান কেকশর েমতায় আকস? 

30. FRY or the Federal Republic of Yugoslavia is made up of how many republics? 

 FRY বা Federal Republic of Yugoslavia ক’টি প্রজাতন্ত্র নিয়ে গয়ে ওয়ে ?  

 


