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The figures in the margin indicate full marks 
UNIT I 

1. Answer any five of the following questions:                                                      (2x5=10) 
িন িলিখত যেকান পাচঁ ট ে র উ র দাও ৷   

I. Write down the full form of AIDS.  
AIDS এর পুেরা কথা ট লখ।  

II. Mention two causes of drug addiction.  
াগ আস র দু ট কারণ লখ।  

III. What is population explosion? 
 জন িবে ারণ কােক বেল ? 

IV. Write down two effects of alcoholism. 
মাদকাস র দু ট ফলাফল লখ।  

V. Define poverty.   
দির তার সং া দাও।  

VI. Write down two examples of women abuse. 
নারী িনযাতেনর দু ট উদাহরণ দাও।  

VII. Write down the full form of JRY and NREP. 
 JRY এবং NREP-র পুেরা কথা ট লখ।  

VIII. What is technological unemployment?  
যু গত বকার  কােক বেল ? 

 
 

UNIT II 

2.  Answer any four of the following questions:                                                     (5x4=20) 
িন িলিখত যেকান চার ট ে র উ র দাও ৷ 

I. Differentiate absolute poverty and relative poverty with suitable examples.  
উদাহরণ সহেযােগ স ূণ দাির  ও আেপি ক দাির  মেধ  পাথক  কেরা ।  

II. What are the main causes behind drug addiction in India?  
ভারেত াগ আস র মূল কারণ িল িক িক ?  

III. Write a short note on consequences of child abuse.  
িশ  িনযাতেনর ফলাফেলর উপর এক ট সংি  ট কা লখ।  

IV. Discuss causes of population explosion in India.  
ভারেতর জন িবে ারেণর কারণ িল লখ।  

V. What are the steps taken by government to reduce problem of unemployment in India?  
ভারেত বকারে র সমস া দরূীকরেণ সরকার কতৃক গৃহীত পদে প িল িক িক?  



VI. Write a short note on different forms of women abuse in India.  
ভারেতনারী িনযাতেনর িবিভ  ধরন িল লখ।  
 

UNIT III 
3. Answer any one of the following questions:                                                (10x1=10) 

 িন িলিখত যেকান এক ট ে র উ র দাও 
I. Discuss different directions of National Population Policy program 2000.  

ন াশনাল পপুেলশন পিলিস া াম 2000-র িবিভ  িদক িল আেলাচনা কেরা।  
II. Write down different types of unemployment in India.  

ভারেত বকারে র িবিভ  ধরন িল লখ।  

 

      *** 


