B.A. Semester VI (General) Examination 2021 (CBCS)
Subject: Sociology
Paper: GE 2
Social Issues in India II
Time: 3 Hours

Full Marks: 60
The figures in the margin indicate full marks.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
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সংখ া
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ে র পূণ মান িনেদশ কের পরী

াথ েদর যথা স ব িনেজর

ভাষায় উ র িদেত হেব।

1. Answer any six of the following questions within 200 words:
িন িলিখত য কােনা ছয় ট
i)

What is communalism?
সা

ii)

ে র উ র দাও ২০০ শে র মেধ ।

দািয়কতা কােক বেল?

What is social exclusion?
সামা জক বিহ রণ কােক বেল?

iii)

Who are Scheduled Tribes?
তফিশলী উপজািত কােক বেল?

iv)

Write some major causes of environmental movement in India.
ভারেত পিরেবশ আে ালেনর কেয়ক ট

v)

How does use of plastic causes pollution?
কীভােব

vi)

ধান কারণ লেখা।

াি

েকর ব বহার দূষন ঘটায়?

Write two causes of communal riots in India.
ভারেত সা

দািয়ক দা ার দু ট কারণ লেখা।
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vii)

Mention some measures taken by Government to reduce problem of differently abled
students.
িভ ভােব সমথ িশ

াথ েদর সমস া কমােত সরকার গৃহীত কেয়ক ট ব ব ার উে খ

কেরা।
viii)

Write two problems faced by members of Dalit Community in India.
ভারেত দিলত স

দােয়র সদস েদর দু ট সমস ার কথা লেখা।

2. Answer any three of the following questions within 400 words:

i)

িন িলিখত য কান িতন ট ে র উ র দাও ৪০০ শে র মেধ ।
Discuss various sources of water pollution in India.
ভারেত জলদূষেনর িবিভ উৎস

ii)

Discuss the impact of urbanization on environmental pollution.
পিরেবশ দূষেণ নগরায়েনর

iii)

বষেম র সমস া ট আেলাচনা কেরা।

Discuss the relevance of secularism in the Indian context.
ভারতীয় সমােজ ধমিনরেপ

v)

ভাব আেলাচনা কেরা।

Discuss the issue of gender inequality in Indian society.
ভারতীয় সমােজ িল

iv)

িল আেলাচনা কেরা।

তার

াসি কতা আেলাচনা কেরা।

Discuss how Digital Divide promotes inequality in education.
িকভােব িড জটাল িবভাজন িশ

ায় অসাম বাড়ায় আেলাচনা কেরা।
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