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দি ণ  া  সংখ া িল  পূণমান িনেদশক। পরী াথ েদর যথাস ব 
িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব এবং িব িবদ ালেয়র িনয়ম অনুসরণ কের 

উ রপ  আপেলাড করেত হেব। 
 

1. Answer any six of the following questions. Write each answer within  
200 words: 6x5=30 

িন িলিখত য কান ছয় ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র     
২০০ শে র মেধ  িলখেত হেব। 

a) How does ‘digital divide’ promote inequality in education? 

কীভােব িড জটাল িবভাজন িশ ায় অসাম  বাড়ায় ? 

b) What are the major sources of air pollution in India? 

ভারেত বায়ুদষূেণর ধান উৎস িল কী কী? 

c) What are the reasons for ground water depletion in Indian cities? 

ভারেতর শহর িলেত ভৗম জল কেম যাওয়ার কারণ কী কী? 

d) What is social exclusion? 

সামা জক িবেয়াজন কােক বেল?  

e) Write a note on the problem of drinking water in India. 

ভারেত  পানীয় জেলর সমস া িনেয় এক ট ট কা লখ। 

f) Write a note on e-waste. 

ই-বজ  িনেয় এক ট ট কা লখ। 

 



g)  How use of Plastic causes pollution? 

কীভােব াি েকর ব বহার দষূণ ঘটায়? 

 
h) Who are Scheduled Tribes?  

তফিশিল উপজািত কােক বেল? 

 

2. Answer any three of the following questions (Word limit: 400 words)          
10X3=30 

িন িলিখত য কান িতন ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র ৪০০ 
শে র মেধ  িলখেত হেব। 

a) Write in detail about the problems of differently able people in India. 

ভারেত িভ  ভােব সমথ ব েদর সমস া িল িনেয় িবশেদ লখ।  

 
b) Discuss various constitutional provisions to remove inequalities faced by tribes in India. 

ভারেত উপজািতরা য অসােম র স ুখীন হন তা দরূ করেত সাংিবধািনক ব ব া িল আেলাচনা 
কেরা।   

 
c) Write in detail about the relevance of the problems of religious minorities in India.  

ভারেত ধম য় সংখ ালঘুেদর সমস ার াসি কতা িনেয় িবশেদ লখ।  

 
d) Elucidate the necessity of constitutional provisions for Dalit community in India.    

ভারতীয় সংিবধােন দিলত স দােয়র জন  য ব ব া িল আেছ তােদর েয়াজনীয়তা ব াখ া 
কর।  

 
e) Discuss various sources of urban pollution in India.    

ভারেত শহরা েল দষূেণর ধান উৎস িল কী  আেলাচনা কর।  

 

 

 


