
Question Bank for PG Course 

Social Work 
নবম পত্র (Paper-IX)  

Social Welfare Administration : PGSW-IX 

1. What is the meaning of 'social welfare' ? 

সমাজকল্যাণের অর্থ কক ? 

2. Social welfare encompasses ............... . 

সমাজকল্যাণের অন্তর্ভথ ক্ত কক কক ? 

3. Social welfare programs are targeted towards whom ? 

সমাজকল্যাে কমথসূকি কাণের জন্য ? 

4. In the distant past how was social welfare ? 

সভেরূ অতীণত সমাজকল্যাে ককমন্ কিল্ ? 

5. In  the old days social welfare was  how ? 

অতীত কেণন্ সমাজকল্যাে ককমন্ কিল্ ? 

6. In the present time social welfare is how ? 

বতথ মাণন্ সমাজকল্যাে ককমন্ ? 

7. Welfarism means  helping the needy people to what  ? 

সমাজকল্যাে িাকিো সম্পন্ন মান্ভণের জন্য কক কণর 

8. Service to Man is Service to God' is the principle of whom ? 

মান্ব কসবাই ঈশ্বণরর কসবা এই ন্ীকতটি  কাণের ? 

9. Principle behind the social welfare activities are what ? 

সমাজকল্যােমূল্ক কাজকণমথর কিিণন্ ন্ীকত কক ? 

10. Social welfare measures are of what type ? 

সমাজকল্যােমূল্ক কাজগুকল্ কক ধরণন্র ? 

11. Social welfare administration is the  administration of what ? 

সমাজকল্যাে প্রশাসণন্র কক ধরণন্র কাজ কণর ? 

12. Success of the social welfare programmes depend on what ? 

সমাজকল্যাে কমথসূকির সাফল্য কন্র্থ র কণর ককণসর উির ? 

13. 'Planning is a conscious effort to achieve the desired result' – It is correct /incorrect. 

িকরকল্পন্া িণল্া ইকিত ফল্ল্াণর্র জন্য সণিতন্ প্রযাস - এটি ঠিক বা র্ভ ল্। 

14. 'Budgeting means stating the objectives in numerical and financial terms’ – It is correct / 

incorrect. 

বাণজট িণল্া সংখ্যাগত এবং আকর্থক কেক কর্ণক উণেণশযর প্রকাশ - এটি ঠিক বা র্ভ ল্। 
15. Supervision is a process by which the worker are  helped ? 

তোরকক িণল্া একটি প্রকিযা যার মণধয কমথিারীরা কী িায ? 

16. Public relation in the administrative process ensures what ? 

প্রশাসকন্ক প্রকিযায জন্সম্পকথ  কক কন্কিত কণর ? 

17. An ideal administrative arrangements requires what ? 

একটি প্রশাসকন্ক বণদাবণের জন্য কক প্রণযাজন্ ? 



18. Ministry Of Social Justice and Empowerment in India was previously known as what ? 

সামাকজক ন্যাযকবিার এবং ক্ষমতাযন্ মন্ত্রক িূণবথ কক ন্াণম িকরকিত কিল্ ? 

19. Ministry of Tribal Affairs in India was created in 1999 after  the bifurcation of what ? 

আকেবাসী সংিান্ত মন্ত্রক গঠিত িণযকিল্ ১৯৯৯ সাণল্ ককান্ মন্ত্রকণক কবর্ক্ত কণর ? 

20. The Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities ) Act was enacted in 

which year ? 

তিকশকল্জাকত ও উিজাকতর উির (অতযািার প্রকতণরাধ) সংিান্ত আইন্ প্রেীত িণযকিল্ ককান্ সাণল্ ? 

21. The scheduled tribe and other traditional forest dwellers (recognition of forest right) Act was 

enacted in which year ? 

তিকশকল্ উিজাকত ও অন্যান্য স্থাযী বন্বাসী (বন্াঞ্চণল্র অকধকার রক্ষা) আইন্ প্রেীত িয ককান্ সাণল্ ? 

22. NBCFDC was established to promote economic and developmental activities for the benefit  

of backward class in which year ? 

এন্কবকসএফকিকস গঠিত িণযকিল্ অন্গ্রসর কেকের অর্থনন্কতক এবং উন্নযন্মূল্ক কাজকমথ কেখ্াণশান্া করার 

জন্য ককান্ সাণল্  ? 

23. National minorities development and Finance Corporation is for the benefit of which class ? 

ন্যাশন্াল্ মাইণন্াকরটি কিণর্ল্িণমন্ট এন্ড ফাইন্যান্স কণিথাণরশন্ গঠিত কাণের সভকবধা কেওযার জন্য ? 

24. What is the number of religious communities declared as minority community in India as per 

gazette notification ? 

সরকাকর ক ােো অন্ভযাযী র্ারণত সংখ্যাল্ ভ ধমীয কগাষ্ঠীর সংখ্যা কত ? 

25. Divyangan Swavalamban Yojana' is a scheme for whom ? 

কেবযাঙ্গ স্বাবল্ম্বন্ কযাজন্াটি কাণের জন্য ? 

26. National old age pension scheme provides social assistance to whom ? 

ন্যাশন্াল্ ওল্ডএজ কিন্শন্ কিম কাণের জন্য ? 

27. For whom the integrated programme for Street children is  ................. . 

ির্কশশুণের জন্য সভসংিত কমথসকূি প্রকৃত িণক্ষ কাণের জন্য ................ । 
28. kanyashreeprakalpa' in West Bengal is for whom ? 

িকিমবণঙ্গ কন্যাশ্রী প্রকল্পটি কাণের জন্য ? 

29. What is PM Kaushal Vikas Yojana ? 

প্রধান্মন্ত্রী ককৌশল্ কবকাশ কযাজন্া কক ? 

30. Integrated child development service scheme provide services to whom ? 

সভসংিত কশশু কবকাশ প্রকল্প কাণের জন্য ? 

 


