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1. With which the social work is directly related ? 

Social work প্রত্যক্ষভাবে  কি কেষব়ের সবে যুক্ত ? 

2. Economics is the study of ................. . 

অর্থশাবের অধ্য়েবের কেষ়ে হব া ................. । 
3. What are the elements of Community, association and institution ? 

সম্প্রদা়ে, সংঘ ও প্রকত্ষ্ঠাে কি ? 

4. Give some examples of a social institution.  

সামাকিি প্রকত্ষ্ঠাবের উদাহরণ কি ? 

5. Which factors determine the caste of an individual in India ? 

ভারবত্ েযকক্তর িাত্ কেধ্থারণ হ়ে কিাে কেচাবর ? 

6. Indian social structure in the modern time has changed in which direction ? 

আধ্ুকেিিাব  ভারত্ী়ে সমাি িাঠাবমা পকরেকত্থ ত্ হব়েবে কিাে কদবি ? 

7. What are the causes of changes in the family system in Indian society ? 

ভারত্ী়ে পকরোর েযেস্থা়ে পকরেত্থ ে সৃকি হব়েবে কিাে িারণগুক র িেয ? 

8. Gender discrimination in a patriarchy is ordinarily against the ............... . 

পুরুষত্াকিি ক ে বেষবমযর কশিার হে  ................ । 
9. Globalisation demands a globalised .............. . 

কেশ্বা়েে গব়ে তু্ বত্ চাই এিটি কেশ্বাক়েত্ ................ । 

10. Which is relevant for Globalisation ................. . 

কেশ্বা়েে এিটি প্রাসকেি িাযথক্রম ................ । 

11. How the Modernization of a society  takes place ? 

সমাবির আধ্কুেিীিরণ কিভাবে ঘবে ? 

12. What are effects of Urbanisation?  

েগরা়েবের অেশযম্ভােী পকরণকত্ কি ? 

13. What is the nature of a social problem ? 

এিটি সামাকিি সমসযার ম ূগত্ প্রিৃকত্ কি ? 

14. Trafficking as a serious crime is targeted to ............... . 

গুরুত্র অপরাধ্ কহসাবে কচারাচা াবের সামগ্রী কি ? 

15. How the Child abuse is treated as a crime ? 

কশশুকেগ্রহ অপরাধ্ কহসাবে কিভাবে কদখা যা়ে ? 

 



16. What is a growing problem of the Juvenile delinquency ? 

কশশুবদর ক্রমেধ্থমাে অপরাধ্ প্রেণত্া সমসযা কি ? 

17. How the Socialization makes a man ? 

সামাকিিীিরণ মােুষবি গব়ে কত্াব  কিভাবে ? 

18. What is the relation between social control and the society ? 

সামাকিি কে়েিণ ও এিটি সমাবির মবধ্য সম্পিথ  কি ? 

19. What do you mean by Feudal economy ? 

সামন্তত্াকিি অর্থেীকত্ ে বত্ কি কোবেে ? 

20. How the feudalism was made possible ? 

সামন্তত্বির অেসাে সম্ভে হব়েবে কি েযেস্থার মাধ্যবম ? 

21. What is the motto of Private ownership ? 

েযকক্তগত্ মাক িাো এিটি আদশথ মি কিার্া়ে ? 

22. What is meant by Mixed economy ? 

কমশ্র অর্থেীকত্ কি ? 

23. For whom the Welfare state works ? 

ি যাণমূ ি রাষ্ট্র িাবদর ি যাণ সুকেকিত্ িবর ? 

24. Who wrote "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" ? 

'ওব়ে র্ অফ কেশেস' িার রচো ? 

25. Who was the propagator of the theory of surplus value ? 

উদ্বতৃ্তমূ য-এর ত্ত্ত্ব প্রেক্তা কি কেব ে ? 

26. Name of the advisory body which formulates economic policies for the Government in India. 

ভারত্ সরিাবরর অর্থনেকত্ি েীকত্ প্রণ়েবে পরামশথদাত্া সংস্থাটির োম কি ? 

27. What is the position of India in terms of population ? 

িেসংখযার কদি কর্বি পৃকর্েীবত্ ভারত্ হব া ................ । 
28. What is the objective of MGNREGA ,2005 ? 

মেবরগা 2005 আইেটির উবেশয কি ? 

29. When the first Five Year Plan in India was launched ?     

ভারবত্ প্রর্ম পঞ্চোকষথিী পকরিল্পো িবে চা ু হ়ে ? 

30. What is the new name of JNNURM Project ? 

কিএেএেইউআরএম প্রিল্পটির েতু্ে োম কি ? 

 


