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History and Philosophy of Social Work : PGSW-I 

1. What cannot be considered as Social Work ? 

কি স োশ্যোলওযোিক কি োবে কেবেচনো িরবে পোবর নো ? 

2. Why is Social Work is a profession ? 

 োমোকিি িোি এিটি সপশ্ো িোরণ ? 

3. Central Social Welfare Board was established in which year ? 

সিোন েছবর সিন্দ্রীয  মোিিলযোণ সেোর্ক  প্রকেকিে িবযকছল ? 

4. Which of the following is not a principle of Social Work 

 কনম্নকলকিেগুকলর মবযয সিোনটি  োমোকিি িোবির নীকে নয ? 

5. What does Social Work refers to ? 

 োমোকিি িোি কি ? 

6. Which of the following is not the qualities of a Social Worker ? 

 কনম্নকলকিে গুকলর মবযয সিোনটি  োমোকিি িমীর গুণ নয ? 

7. What is meant by Empathy ? 

 িমমী মোবন কি ? 

8. Brahma Samaj was established in which year ? 

 ব্রোহ্ম মোি প্রকেকিে িয সিোন েছবর ? 
9. Indira Awas Yojna is a scheme for? 

ইকিরো আেো  স োিনো কিব র িনয ? 

10. Whose name is associated with the Settlement Movement ? 

 িোর নোম স বেলবমন্ট মভুবমন্ট-এর  োবে  ুক্ত ? 

11. A Mind that found itself is written by whom ? 

 A mind that found itself সি কলবিবছন ? 

12. Humphrey Gurteen is known for which organisation ? 

 িোমবে গুকেক ন সিোন  ংস্থোর  োবে  ুক্ত ? 

13. Encyclopedia Of Social Work is written by whom ? 

 এন োইবলোকপকর্যো অফ স োশ্যোলওযোিক  সি কলবিবছন ? 

14. What is the helpline number of Child line India ? 

 চোইল্ড লোইবনর ভোরবের সিল্পলোইন নম্বরটি িী ? 

15. NGOs may be Registered under which Act ? 

এিটি সে রিোকর  ংস্থোবি আমরো কি সিোন আইবনর দরুন নকেভুক্ত িরবে পোকর ? 

16. What is the  Goal of Social Work ? 

 মোিিবমকর লক্ষ্য কি ? 

17. How can we tackle Social Problems ? 

আমরো  োমোকিি  ম যোর সমোিোকেলো িীভোবে িরবে পোকর ? 

18. “A Social Worker cannot form opinions about a client“ refers to which principle of Social 

Work ? 



এিিন  োমোকিি িমী লোবযন্ট  ম্পবিক  েোর মেোমে তেকর িরবে পোবর নো”-এইটি  মোিিবমকর 
সিোন নীকে ?  

19. Name the primary Methods of Social work. 

  োমোকিি িোবির প্রোেকমি পদ্ধকেগুকলর নোম কদন। 

20. What is NIPCCD responsible for ? 

এনআইকপক ক কর্র ভূকমিো িী? 
21. Who established the Bethune school ? 

সেেুন সু্কল সি স্থোকপে িবরবছন ? 

22. Article 17 of Indian Constitution deals with which ? 

 ভোরেীয  ংকেযোবনর অনুবেদ 17 িোর  োবে  ম্পকিক ে ? 

23. Which Scheme in India is meant for reducing Droptout in School ? 

 ভোরবে সিোন প্রিল্প সু্কবল ড্রপআউে িমোবে চোল ুিরো িয ? 

24. Name the organization established by Madame H. P. Blavatsky and Colonel Olcott. 

 স   ংস্থোর  োবে মযোর্োম এইচ.কপ. ব্লোভোেকস্ক এেং িবনকল অলিবের নোম  ং ুক্ত নোম কদন। 
25. How many Components are covered under ICDS ? 

 আইক কর্এব র আওেোয িযটি উপোদোন রবযবছ ? 

26. In which year was Sir Dorabji Tata Graduate School of Social Work established ? 

 সিোন েছবর  যোর সদোরোেকি েোেো গ্রোিবুযে সু্কল অফব োশ্যোল ওযোিক  প্রকেকিে িবযকছল ? 

27. Who vouched for Technical Education in India ? 

 সি ভোরবে িোকরগকর কশ্ক্ষ্োর পবক্ষ্ িেো েবলবছন ? 

28. Who wrote “Social Diagnosis”  ? 

 " োমোকিির্োযোগবনোক  " সি কলবিবছন ? 

29. Which of the following in not a value of Social Work ? 

 কনম্নকলকিে সিোনটি  োমোকিি িোবির মূলয নয ? 

30. Which is not an Area of Social Work ? 

 সিোনটি  োমোকিি িোবির সক্ষ্ত্র নয ? 

 
 


