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Social Issues in India II  
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Time: 3 Hours                                                                              Full Marks: 60 

The figures in the right-hand margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as 
practical and upload answer sheets following University rules. 

দি�ণ �া� সংখ�া �িল �ে�র পূণ�মান িনেদ�শ কের। 

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 ten of the following questions.                               10 x2=20 

িন�িলিখত �য �কান দশিট �ে�র উ�র �লখ 

(a) What do you mean by social exclusion? 

সামািজক বজ�ন বলেত কী �বােঝা? 

(b) What is the full form IMR? 

IMR এর পুেরা কথা িক? 

    (c) What is the full form HIV? 

HIV এর পুেরা কথা িক? 

(d)What are the two causes of air pollution? 

বায়ু দূষেণর দুিট কারণ িক িক ? 

(e)What do you mean by National Rural Health Mission? 



জাতীয় �ামীণ �া�� িমশন বলেত কী �বােঝা? 

(f) What do you mean by e-waste? 

e-waste বলেত কী �বােঝা? 

(g) What is environmental movement? 

পিরেবশ আে�ালন কােক বেল? 

           (h)  What do you mean by Neo -natal death? 

Neo -natal death বলেত কী �বােঝা? 

         (i) What is drug addiction? 

মাদকাসি� িক? 

          (j) What is the full form of AIDS? 

AIDSএর পুেরা কথা িক? 

         (k) Write down two symptoms of AIDS. 

এডস এর দুিট ল�ণ �লেখা 

       (l) Write the names of two environmental movements. 

দুিট পিরেবশ আে�ালেনর নাম �লেখা। 

        (m) What do you mean by mental health? 

মানিসক �া�� বলেত কী �বােঝা? 

        (n) What is corruption? 

         দুন�ীিত কােক বেল? 

         (o) What do you mean by juvenile delinquency? 

িকেশার অপরাধ বলেত কী �বােঝা ? 

 
 



 

2. Answer any four of the following questions. Write each answer within 200 
words.                                                                                                   4×5=20 

িন�িলিখত �য �কান চারিট �ে�র উ�র �লখ । �েত�কটা উ�র ২০০ শে�র মেধ� িলখেত হেব। 

(a) What are the main causes of ‘Air Pollution in India’?                                      

            'ভারেত বায়ু দূষেণর' �ধান কারণ�িল িক িক? 

(b) Briefly state the problem of drinking water in India.                                          

            ভারেত পানীয় জেলর সমস�া সংে�েপ বেলা।  

(c) Write, in short, about the problem of Malnutrition and Anaemia in India.           

          ভারেত অপুি� ও র�শূন�তার সমস�া স�েক� সংে�েপ  �লেখা। 

(d) What are the causes of Drug Addiction?                                                              

          মাদকাসি�র কারণ�িল িক িক? 

(e) Write about the measures suggested for protecting and preventing the AIDS and 

HIV infections.                                                                                       

এইডস এবং এইচআইিভ সং�মণ সুর�া এবং �িতেরােধর জন� ��ািবত ব�ব�া স�েক�    

�লেখা । 

 

(f) What are the main fields of corruption in India?                                                   

             ভারেত দুন�ীিতর �ধান ����িল কী কী? 

।                                                                               

3. Answers any two of the following questions. Write each answer 
within 
400words.  2×10=20                                                                                       

িন�িলিখত �য �কান দুিট �ে�র উ�র �লখ । �েত�কটা উ�র ৪০০ শে�র মেধ� িলখেত 

হেব। 

(a) Discuss the ‘Chipko’ movement as one of the major environmental movements 
in 
India.                                                                                                                       



   ভারেতর অন�তম �ধান পিরেবশ আে�ালন িহেসেব ‘িচপেকা’ আে�ালনেক আেলাচনা 

কেরা।  

(b) Who are ‘Dalits’? Discuss how they face social exclusion and inequality in 
India.                

'দিলত' কারা? ভারেত কীভােব তারা সামািজক বজ�ন এবং অসমতার মুেখামুিখ হয় তা 

আেলাচনা কেরা। 

(c) Who are juvenile delinquents and how they have been classified?                         

িকেশার অপরাধী কারা এবং িকভােব তােদর ��ণীব� করা হেয়েছ? 

(d) Discuss the remedial measures taken by governmental and non-governmental 
organizations for old age problems in India.     

ভারেত বাধ�ক�জিনত সমস�ার জন� সরকাির ও �বসরকাির সং�ার গৃহীত �িতকারমূলক ব�ব�া 

আেলাচনা কেরা। 

 

                                            ------------------- 


