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1. Community organization is understood as ............... . 

সমষ্টি সংগঠন বলতে কী ববোঝোয় ? 

2. The role of a community organizer is that of an/a ................. . 

 একজন সমষ্টি সংগঠতকর ভূষ্টমকো ষ্টক ? 

3. Social action is better understood as ................. . 

 সোমোষ্টজক ষ্টিয়ো ষ্টক ? 

4. When can we say that a medical camp was successfully organized ? 

আমরো কখন বলতে পোষ্টর বে একটি বমষ্টিতকল কযোম্প সফলভোতব আতয়োজন করো হতয়ষ্টিল ? 

5. Leaders who respects others opinion are known as ............... . 

বে বনেোরো অতনযর মেোমেতক সম্মোন কতর েোরো ষ্টক ষ্টহসোতব পষ্টরষ্টিে ? 

6. Which community is Agrarian  in nature ? 

বকোন সম্প্রদোয় কৃষ্টিষ্টবদ ? 

7. Chipko movement can be an example of ................... . 

ষ্টিপতকো মুভতমন্ট কোর উদোহরণ হতে পোতর ? 

8. Whose name do we associate with Narmada Bachao Andolan ? 

কোর নোম আমরো নমমদো বোিোও আতদোলতনর সোতে েুক্ত কষ্টর ? 

9. What are the process of community organization ? 

কষ্টমউষ্টনটি সংগঠতনর প্রষ্টিয়ো ষ্টক ষ্টক ? 

10. Community organization can be followed which circumstances ? 

সম্প্রদোয় সংগঠন বকোন পষ্টরষ্টিষ্টেতে অনুসরণ করো বেতে পোতর? 

11. What must be kept in mind while planning programme for a community ? 

 বকোনও সম্প্রদোতয়র জনয বপ্রোগ্রোম পষ্টরকল্পনো করোর সময় অবশ্যই ষ্টক মোেোয় রোখতে হতব ? 

12. What is a feature of a Tribal Community ? 

 একটি আষ্টদবোসী সম্প্রদোতয়র ববষ্টশ্িয কী ? 

13. What is not a Qualities of a good community organizer ? 

 বকোতনো ভোল সম্প্রদোতয়র সংগঠতকর গুণোবলী কী নয় ? 
14. Identify the term which is not associated with Social Action. 

 বসোশ্যোল অযোকশ্তনর সোতে সম্পষ্টকম ে নয় এমন শ্ব্দটি শ্নোক্ত করুন। 

15. Which must be avoided for effective communication? 

 বকোনটি কোেমকর বেোগোতেোতগর জনয এডোতনো উষ্টিে? 
16. A Community Organizer cannot do which work ? 

 বকোনও সম্প্রদোয় সংগঠক বকোন কোজটি করতে পোরতবন নো ? 

17. Where can we practice Community organization ? 

 আমরো বকোেোয় কষ্টমউষ্টনটি সংগঠন অনুশ্ীলন করতে পোষ্টর ? 

8. Which is not a method of Communication ? 



 বকোনটি বেোগোতেোতগর পদ্ধষ্টে নয় ? 

 

19. One of the Salient features of Sarvodaya is ................. . 

 সতবমোদতয়র অনযেম প্রধোন ববষ্টশ্িয হল ............. । 

20. Which is not a type of Communication ? 

 েো বকোন ধরতনর বেোগোতেোগ নয় ? 

21. A community Organizer can identify social problems treat such problem- What is this role ? 

 সম্প্রদোতয়র সংগঠক সোমোষ্টজক সমসযোগুষ্টল সনোক্ত করতে পোতর এবং এর প্রষ্টেকোর জোনতে পোতর - 
এই ভূষ্টমকোটি কী ? 

22. Accepting the fact that communities are individualized is a ............. . 

 সম্প্রদোয়গুষ্টলতক পৃেকীকরণ করো হতয়তি েো গ্রহণ করো কষ্টমউষ্টনটি অগমোনোইতজশ্তনর ........... । 

2. One of the Technique of Community Organization is ............... . 

 কষ্টমউষ্টনটি অগমোনোইতজশ্তনর একটি প্রেুষ্টক্ত হ'ল .............. । 

24. Who follows the methods of Community Organization ? 

 সম্প্রদোয় সংগঠতনর পদ্ধষ্টেগুষ্টল কোরো অনুসরণ কতর ? 

25. What cannot be considered as good Community Organization practice ? 

 ভোল সম্প্রদোয় সংিো অনুশ্ীলন ষ্টহসোতব বকোনটি ষ্টবতবিনো করো েোয়নো ? 

26. Which one of the following is not considered for categorizing a community ? 

 ষ্টনম্নষ্টলষ্টখে বেণীর মতধয বকোনটি একটি সম্প্রদোয়তক বেষ্টণবদ্ধ করোর জনয স্বীকৃে নয় ? 

27. What is a Homogeneous Community ? 

 একটি সমজোেীয় সম্প্রদোয় কী ? 

28. People of a community do not share ............... . 

 বকোনও সম্প্রদোতয়র বলোতকরো ভোগ কতরনো একই মনস্তোষ্টিক বন্ধন ......... । 

29. We associate the name of Anna Hazare with ................. . 

 আন্নো হোতজতরর নোম জষ্টডতয় আতি .............. । 

30. One of the major problem of tribal community is ................ . 

 আষ্টদবোসী সম্প্রদোতয়র অনযেম প্রধোন সমসযো হ'ল ............ । 

 


