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চতুর্দ শ পত্র (Paper-XIV)  

Areas of Social Work Practice : PGSW-XIV 

1. The Persons with Disabilities Act, 1995, provides reservation in Government jobs and 

Educational Institutions ................%. 

প্রতিবন্ধী বযতি আইন, ১৯৯৫ সরকারী চাকরী এবং তিক্ষা প্রতিষ্ঠানন সংরক্ষনের বযবস্থা কনর ................% । 

2. The National Trust Act was enacted in .................. . 

জািীয় ট্রাস্ট আইন কার্যকর করা হনয়তিল .................. । 

3. As per the PWD Act, persons with benchmark disabilities are defined as those with at 

least ................. 

তিডতিউতড আইন অনুসানর, মানদনে অক্ষম বযতিরা হনলন কমিনক্ষ ............ । 

4. The Mental Health Act, 1987 is divided into .............. 

মানতসক স্বাস্থয আইন, ১৯৮৭এ তবভি ................ । 

5. What is the full form of NFHS ? 

এনএফএইচএসএর িূেয অর্য তক? 

6. Under ICDS program which service is not included? 

আইতসতডএস প্প্রাগ্রানমর অধীনন প্কান িতরনেবাটি অন্তভুয ি নয়? 

7. Rajiv Gandhi National Crèche Scheme for the Children of Working Mothers was   

launched ............... . 

কমযজীবী মানয়নদর বাচ্চানদর জনয রাজীব গান্ধী জািীয় ক্র্যাচ প্রকল্প চালু করা হনয়তিল ............... । 

8. National Help line (24x7) number of Child Line 

চাইল্ড লাইননর জািীয় সহায়িা লাইন (২৪ x ৭) নম্বর হল .............. ।  

9. Feeling of Social Isolation of aged people is ................. 

বয়স্ক মানুনের সামাতজক তবতিন্নিা অনুভূতি হ'ল ................ । 

10. International Year of Older Persons was declared ................. 

আন্তজয াতিক বয়স্ক বযতিনদর বির প্ ােো করা হনয়তিল .............. । 

11. Population of aged people (60 years and above) as per Census of India, 2011 is ............... . 

ভারনির ২০০১ সানলর আদমশুমাতর অনুসানর বয়স্ক প্লানকর জনসংখ্যা (৬০ বির বা িার প্বতি)          

হল .............. 

12. National Policy for Older persons was formulated in ................. . 

প্রবীে বযতিনদর জনয জািীয় নীতিমালা প্রেয়ন করা হনয়তিল ............... । 

13. Who is the first Chairperson of National Commission for Women? 

জািীয় মতহলা কতমিননর প্রর্ম প্চয়ারিারসননক? 

14. In which year the Govt. of India declared as the “Year of Women’s Empowerment” ? 

ভারি সরকার প্কান বিরটিনক  "মতহলা ক্ষমিায়ননর বির" প্ ােো কনরতিল ? 

15. The 73rd Amendment Act provides reservation of seats for women in Panchayati Raj 

Institutions ................. per cent. 



৭৩িম সংনিাধনী আইন িঞ্চানয়তিরাজ প্রতিষ্ঠাননর মতহলানদর জনয আসন সংরক্ষনের বযবস্থা কনর 

...............িিাংি। 

16. One of the major initiative towards women empowerment is ............... . 

নারী ক্ষমিায়ননর তদনক অনযিম বড় উনদযাগ হল ............... । 

17. As per the National Youth Policy, 2014 ‘youth’ defines ................ . 

জািীয় র্ুবনীতি অনুসানর, ২০১৪ ‘র্ুবক’ সংজ্ঞাতয়ি কনর ................... । 

18. Write full form of NSS. 

এনএসএনসর সম্পূেয অর্য তলখ্ুন। 

19. When Nehru Yuva Kendra was established in .............. . 

প্কান সময় প্ননহরু র্ুবনকন্দ্র প্রতিতষ্ঠি হনয়তিল ............. । 

20. Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development is situated .............. 

রাজীব গান্ধী জািীয় র্ুব উন্নয়ন ইনতস্টটিউটটি অবতস্থি ................ । 

21. ‘Lodha’ tribes generally seen in which district of West Bengal ? 

‘প্লাধা’ উিজাতিরা সাধারেি িতিমবনের প্কান প্জলায় প্দখ্া র্ায় ? 

22. National Commission for Backward Classes was formed ............ 

অনুন্নি সম্প্রদায় প্েনীনদর জনয জািীয় কতমিননর গঠিি হনয়তিল ................ । 

23. Article 341 of Indian Constitution defines what ? 

ভারিীয় সংতবধাননর ৩৪১ নম্বর অনুনিদটি তক সংজ্ঞাতয়ি কনরনি ? 

24. Abolition of Untouchability under which Article ? 

প্কান অনুনিনদর অধীনন অস্পিৃযিা তবলুতি হনয়নি ............ । 

25. As per the Workmen’s Compensation Act, 1923, in case of death resulting from injury 

the amount of compensation shall be ............. . 

কমীনদর ক্ষতিিূরে আইন, ১৯৩৩ অনুসানর, মৃিুযর প্ক্ষনে ক্ষতিিূরনের িতরমাে সমান হনব .......... । 

26. The Minimum Wages Act sets minimum wages for ............ 

নূযনিম মজতুর আইনটি নূযনিম মজতুর তনধযারে কনর ............. । 

27. The Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 provides ........... 

কমযচারী প্রতভনডন্ট ফান্ড এবং তবতবধ তবধান আইন, ১৯৫২এর তবধান রনয়নি .............. । 

28. Who is the ‘Counselee’ in the Counselling Process? 

কাউনেতলং প্রতক্র্য়ায় ‘কাউনেলী’ প্ক? 

29. What needs to be avoided by the Counsellor in the counselling process? 

কাউনেতলংনয়র মাধযনম কাউনেতলং প্রতক্র্য়ায় কী এড়াননা উতচি? 

30. Marital Counselling provided ................ 

বববাতহক িরামিয প্দওয়া হয়  .............. । 
 


