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UNIT I 
1. Answer any five of the following questions:                                                      (2x5=10) 

িন িলিখত যেকান পাচঁ ট ে র উ র দাও ৷   
I. Define child abuse. 

িশ  অপব বহার এর সং া দাও। 
 

II. Differentiate absolute poverty and relative poverty. 
চরম দাির  এবং আেপি ক দাির  এর মেধ  পাথক  কেরা। 
 

III. Mention two reasons for alcoholism. 
মদ পানএর দু ট কারণ উে খ কেরা। 
 

IV. Mention two effects of drug addiction. 
মাদকাস র দু ট ফলাফল িচি ত কেরা। 
 

V. What is cyclical unemployment? 
চ াকার বকার  িক? 
 

VI. Write down full form of TRYSEM and RLEGP. 
TRYSEM ওRLEGP এইদু টর স ণূ ধরন লখ। 
 

VII. What is the aim of NPP 2000. 
জাতীয় জনসংখ া নীিত 2000 এর মলূ ল  িক? 
 

VIII. Mention two steps taken by govt. to combat with the problem of poverty. 
দাির  সমস া সমাধােনর লে  সরকার গৃহীত দু ট পদে েপর উে খ কেরা। 
 
 

UNIT II 

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

I. Write a short note on magnitude of poverty in India. 
ভারেত দািরে র িব ােরর উপরএক ট সংি  ট কা লখ।  
 

II. Discuss the causes of unemployment in India. 
ভারেত বকারে র কারণ িল বণনা কেরা। 
 

III. What are the ill effects of child labour in India? 
ভারেতর িশ ম এর খারাপ ভাব িল িক িক? 
 



IV. What kind of measurers can be taken to reduce the problem of alcoholism? 
মদ পােনর সমস া কমােনার লে  িক ধরেনর পদে প হণ করা যেত পাের? 
 

V. Discuss the history of family welfare programme in India. 
ভারেত পিরবার কল াণ পিরক নার ঐিতহািসক িদক ট বণনা কেরা। 
 

VI. Why abuse of women still persists in 21st century? 
একিবংশ শতা ীেতও কন নারী অপব বহারএখেনা পিরলি ত হয়? 
 

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

 িন িলিখত যেকান এক ট ে র উ র দাও 
I. Discuss causes and social effects of drug addiction in India. 

ভারেত মাদকাস র কারণ এবং সামা জক ভাব বণনা কেরা। 
 

II. Write down the main arguments of National population policy 2000. 
জাতীয় জনসংখ া নীিত 2000 এর মলূ যু  িল লখ। 

 

      *** 


