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ববয় মাজকম স বরবিবি 

ববয় ককাড 212111 

ক ববভাগ 

1. মাজ কযাণের বণিণয় গ্রেণযাগয ংজ্ঞা বিণয়ণেন কক? 

2. কাাইটি গ্রন্ণর কখক কক? 

3. Introduction to social welfare গ্রন্ণর রিবয়িা কক 

4. ইণকাণনাবমক্র লব্দটি ককান ককান লব্দ কথণক উৎবি ণয়ণে 

5. ইংযাণের প্রথম িবরদ্র আইন ককানটি? 

6. ককান কিলণক মাজ কণম সর ূবিকাগার বা য় 

7. COS এর ূে স রু কী 

8. ক্ষম িবরদ্র কারা 

9. ববভাবরজ কক বেণন 

10. ববভাবরজ বরণািস কী 

11. Social Diangnosis গ্রন্ণর রিবয়িা কক 

12. আণমবরকার কক প্রথম মাজ কম স প্রবলক্ষণের প্রণয়াজন উবি কণরন এবং কখন? 

13. ব্রাক্ষমাজ এর প্রবিষ্ঠািা কক 

14. িীিা প্রথা উণেি আইন কখন া য় 

15. াজী লরীয়িুল্লা কক বেণন 

16. আীগশ আণদাণনর প্রবিষ্ঠািা কক 

17. যার সয়ি আমি খান বরিাবি আণদাণনর নাম বক? 

18. কযিুক বনণরাধ আইন কখন প্রেীি য় 

19. বলশু কযাে কী 

20. কলার িুটি সববলষ্ট্য কখ 

21. কলািার মাজকম স প্রথম ককান কিণল ববকাল াভ কণর 

22. ববৃি কী 

23. বলল্প ববল্পব কী 

24. কখন ককান কিণল বলল্প ববপ্লণবর ূিনা য় 

25. ামাজজক মযার িুটি সববলষ্ট্য উণল্লখ কর 

26. যাণরা বক? 

27. গ্রামীে মাজ কবা কী? 

28. মাজকণম সর ায়ক দ্ধবিগুণা কী 

29. মাজকণম স বযজি কক 

30. বযজি মাজ কণম সর উািান কয়টি 

খ ববভাগ 



1. মাজ কম স বণি বক বঝু 

2. মাজ কণম সর াণথ মাজ ববজ্ঞাণনর াথ সকয কিখাি? 

3. মাজ কণম সর াণথ মণনাববজ্ঞাণনর ম্পকস কিখাি? 

4. 1601 াণর এবজাণবথীয় িবরদ্র আইণনর সববলষ্ট্য মু উণল্লখ কর 

5. 1873 াণর অথ সননবিক মদা কী 

6. িান ংগঠন বমবি বক 

7. মাজ ংস্কার আণদান কী 

8. িীিা প্রথা কী 

9. আীগশ আণদাকনর উণেলয মূ কখ 

10. ামাজজক আইণনর গুরুত্ব কখ 

11. কলার সববলষ্ট্য গুণা উণল্লখ কর 

12. মাজ কণম সর িাল সবনক মূযণবাধগুণা ংণক্ষণ বখ ? 

13. বলল্পয়ণনর কনবিবািক বিকগুণা উণল্লখ কর 

14. ামাজজক মযার কারেগুণা বে সনা কর 

15. ামাজজক মযার সববলষ্ট্যমূ কখ 

16. বাংাণিণল কবকারণত্বর কারেগুণা কখ 

17. বযজি মাজকণম সর নীবিমাা উণল্লখ কর 

18. ামাজজক কায সক্রম বণি কী বুঝ 

গ ববভাগ 

1. মাজকম স বণি বক বুঝ?মাজ কণম সর বরবধ আণািনা কর 

2. বাংাণিণল মাজ কণম সর বরবধ আণািনা কর 

3. মণনাববজ্ঞান বক? মাজ কণম সর াণথ মণনাববজ্ঞাণনর ম্পকস আণািনা কর 

4. মণনাববজ্ঞান কী মাজকমীণির জনয মণনাববজ্ঞাণনর জ্ঞান আবলযক ককন বযাখযা কর 

5. এবজাণবথীয় িবরদ্র আইন কী? বাংাণিণল িাবরদ্র কমাকাববায় এ আইণনর প্রণয়াণগর 

ম্ভাবযিা যািাই কর 

6. 1834 াণর িবরদ্র আইন িবরদ্র ংস্কাণরর গুরুত্ব বযাখযা কর 

7. মাজ ংস্কাণরর রাজা রামণমান রাকয়র অবিান বে সনা কর 

8. মাজ ংস্কাণর ঈশ্বর িন্দ্র ববিযা াগণরর অবিান আণািনা কর 

9. 1961 াণর মুবম াবরবাবরক আইন অধযাণিণলর উণল্লখণযাগয বিকগুণা িুণ ধর 

10. 1974 াণর বলশু আইণনর গুরুত্বূে স ধারাগুণা আণািনা কর 

11. কলা কী ? কলার সববলষ্ট্যমূ আণািনা কর? 

12. বাংাণিণল মাজকম স কী একটি কলা বযাখযী কর 

13. মাজজীবণন বলল্পববপ্লণবর প্রভাব আণািনা কর 

14. কযােরাণের ংজ্ঞা িাি? কযােরাণের সববলষ্ট্যমূ আণািনা কর 

15. বাংাণিণল িাবরদ্র ববণমািন ি ামাজজক উন্নয়ণন এনজজির ভূবমকা বনে সয় কর 

16. মািকাজি বক? বাংাণিণল মািকাজির কারেমূ আণািনা কর 

17. বাংাণিল লর মাজণবা কায সক্রণমর গুরুত্ব বে সনা কর 

18. বাংাণিণল ংণলাধন মুক কায সক্রম মূ বে সনা কর 



19. মাজ কণম সর দ্ধবিগুণার মণধয ারস্পবরক ম্পকস আণািনা কর 

20. গ্রামীে মাজণবা কী? বাংাণিণল গ্রামীে মাজ কবা কম সূবির বববরে িাি? 

 


