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১. Urban of Sociology বই

ক িল খ ছন ?

ক। এম এস রাও খ। এম এন পানিন গ। যা গ িসং ঘ। এম এস ীিনবাস
২. ২০১১ এর জনগননা অনুযায়ী া মর জনসংখ া শতকরা কত ক। ৬৪.৪৮% খ। ৬৮.৮৪% গ। ৫৯.৩৫% ঘ। ৫৯.৩৫%
৩. "National Rural Development Institute" কাথায় অবি ত ?
ক। িদি খ। হায়দরাবাদ গ। চ াই ঘ। ব ালু
৪. Rural এবং urban এই term

ক থম ব বহার ক রন -

ক। লুইস উিড়ঘট খ। ফািডন া গ। দু খইম ঘ। পারসন
৫. India is a " a land of _________"
ক। cities খ। villages গ। towns ঘ। Rurbans
৬. ামীন সমা জ ধান পশা বা occupation কী ?
ক। কৃ িষকাজ খ। মাছ চাষ গ। কা প াির ঘ। ব াবসা
৭. যযমািন থা অনুযায়ী য ব াি

তার যযমান এর িন চ কাজ ক র তা ক ব ল----

ক। চাকর খ। কামীন গ। িকষান ঘ। যজমান
৮. The city ক িল খ ছন ?
ক। ম া ও য়বার খ। জজ িস

ল গ। ট ালকট পারসন ঘ। কাল মা

৯. এিশয়া মহা দ শ সব চ য় বৃহ ম বি ( Slums) কাথায় দখা যায় ?
ক। মু াই, ভারত খ। ঢাকা, বাংলা দশ গ। করািচ, পািক ান ঘ। মািলনা, িফিলিপ
১০. National Rural Institute কাথায় অবি ত ?
ক। িদি খ। হায় াবাদ গ। ব ালু ঘ। চ াই
১১. Rural and Urban এই term

ক থম ব াবহার ক রন ?

ক। লুইস উিড়ঘট খ। ফািডনা গ। দু খইম ঘ। পারসন
১২. বতমা ন ামীন এবং নগর এলাকার বিশ িদন িদন বৃি পা

-

ক। একই রকম ভা ব খ। আলাদা আলদা ভা ব গ। অসমান ভা ব ঘ। পিরবতনশীল ভা ব

