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1. Conflict of Culture and norms refers to .............. . 

 সংসৃ্কতি এবং তিয়মের সংঘাি তি  ববাঝায় ? 

2. Name the bureau which is responsible to analyse  the Crime Records. 

 ক্রাইে বরির্ড  তবমেষণ িরমি দায়বদ্ধ এেি বযুমরার িাে তদি। 

3. The legislation which deals with Juvenile Delinquency is .............. . 

 আইি যা জযমেিাইল বর্তলতিমিাময়তি তিময় িাজ িমর বসটি হল ................ । 

4. Who developed the concept  of Panopticon Prison ? 

 বি প্ুামিাপ্টিিি তিজি ধারণাটি তবিাশ িমরতিমলি ? 

5. The people who have expertise knowledge in doing crime and earn their livelihood by doing 

it are known as .................. . 

 অপ্রাধ িরার বেমে দেিা অজড িিারী এবং এটি িমর জীতবিা তিবডামহর বলাি তহসামব প্তরতিি ............ . 

6. Name the two statutory bodies under Juvenile Justice Act ( Care  and Protection) 2000. 

 তিমশার তবিার আইি (প্তরিযডা ও সযরো) 2000 এর অধীমি দযটি তবতধবদ্ধ সংস্থার িাে তদি। 

7. Children belonging to lower socio-economic status are often branded as "Juvenile Delinquent 

"- is an example for which Theory of Crime ? 

বয তশশুরা অর্ডসাোতজি তদি তদময় তপ্তিময় প্ডা সোজ বর্মি আমস িারা তশশু অপ্রাধী হয়-এই উদাহরণটি 

তদময় আেরা অপ্রামধর বিাি তর্ওতরটা ববাঝামি প্াতর ? 

8. Who Propounded the Differential Association Theory ? 

 তর্ফামরতিয়াল অুামসাতসময়শি তর্ওতর বি তদময়মিি ? 

9. When was The Code of Criminal  Procedure 1973  enforced  ? 

বফৌজদারী িাযডতবতধ 1973 িমব িাযডির িরা হয় ? 

10. The section 304B of IPC deals with which criminal offence ? 

আইতপ্তস ধারা 304B বিাি অপ্রাধ েযিাতবলা িরার জিু ? 

11. A women's In-laws who often tortured her cruelly be liable to be punished under which 

Section of IPC  ? 

 আইতপ্তসর বিাি ধারার অধীমি বিািও েতহলার শ্বশুরবাতডমি তিেডেোমব তিযডািমির জিু শাতি বদওয়া 
হমব? 

12. Which of the following is not a bailable offense  ? 

 বিাি অপ্রাধ জাতেিমযাগ্ু অপ্রাধ িয় ? 

13. What do we call a person who commits a crime ? 

বয অপ্রাধ িমর িামি তি বলা হয় ? 

14. Which category of children are sent to Observation home under JJ Act (2000) ? 

 J J Act (2000) বিাি বেণীর বাচ্চামদর প্যডমবেণ বহাে রাখা হয় ? 

15. People who repeat their Criminal activities are known as ................ . 

 বয বলামিরা অপ্রাধ প্যিরাবৃতি িমর িমলমি িামদর তি বলা হয় ? 

16. Which state of India reported the lowest crime rate in the year 2013 ? 



 2013 সামল োরিবমষডর বিাি িমদমশর সবমিময় িে িয় অপ্রাধ িতর্েূক্ত হময়তিল ? 

 

17. Female infanticide falls under which category of  Violence against women ? 

 িিুাভ্রূণ হিুা িারীর তবরুমদ্ধ বিাি বেণীর অপ্রাধ ? 

18. When was the first child guidance clinic established in  Chicago ? 

 তশিামগ্ামি বিাি সামল িাইল্ডগ্াইমর্ি তিতিি স্থাতপ্ি হময়তিল ? 

19. Who stressed on the study of ''Criminal Social Pathology'' ? 

''Criminal  Social  Pathology'' তিময় বি িিড া িরমি বমলমিি ? 

20. Which state in India has  the highest number of open jails  ? 

 োরমির বিাি রামজু সবমিময় ববতশ েযক্ত িারাগ্ার রময়মি ? 

21. Which principle of Social Work must be kept in mind while taking down the case history of 

an inmate of a correctional home ? 

 সংমশাধিাগ্ামর আবাতসমি বিস তহতি বিওয়ার সেয় বসাশুালওয়ামিড র বিাি িীতিটি োর্ায় রাখমি হমব ? 

22. Which method of Social Work is applicable for awaring a community about Domestic 

violence ? 

এিটি সেতিমি বর্ামেতিি োময়ামলমির সম্বমে অবগ্ি িরার জিু আেরা সোজিমেডর বিাি প্দ্ধতি 

অবলম্বি িরব ? 

23. In which year was the first Prison Act enacted ? 

 োরমির ির্েবার বিাি সামল Prison Act জাতর িরা হময়মি ? 

24. Give example of Social Disorganization  

 সাোতজি তবশঙৃ্খলার উদাহরণ তদি। 

25. A person who is found to be guilty by court is known as ............. . 

 আদালমির দ্বারা বদাষী তহসামব িোতণি এিজি বুতক্তমি তি বলা যায় ? 

26. In J J Act Shelter home is meant which category of children ? 

 J J Act  অন্তগ্ডি বিাি তশশুমদর বশল্টার বহামে র্ািমব ? 

27. What is the desired role of a police ? 

প্যতলমশর িাতিি েূতেিা িী? 

28. According to JJ Act 2016 the age of Juvenile Delinquent in case of commiting any heinous 

crime was reduced to ............... . 

J J Act 2016 অধীমি এি তিমশার অপ্রাধী বয জঘিু অপ্রাধ িমরমি িার বয়স িি িরা হময়মি ? 

29. Section 307 of IPC deals with ..................... . 

 IPC  307 ধারাটি বিাি অপ্রামধর জিু ? 

30. The matter related to Probation is catered under which Act ? 

 িমবশি সম্পতিড ি তবষয়টি বিাি আইমির অন্তগ্ডি ? 

 

 


