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UNIT I 

 

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

িন িলিখত য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও।  

I.  What is population explosion? 

           জনিবে ারণ কােক বেল? 

II.  What is the full form of AIDS. 

AIDS এর পুেরা অথ কী? 

III. Define Child labour. 

িশ িমেকর সং া দাও। 
IV. What is poverty line? 

দাির সীমা কােক বেল? 

V. What do you mean by vicious circle of poverty? 

দািরে র দু চ  বলেত তিম িক বােঝা? 

VI. What is NREP? 

NREP এর পুেরা অথ কী? 

VII. What is optimum population? 

সেবা ম জনসংখ া কােক বেল? 

VIII.  What is the full form of MGNREGA? 

MGNREGA এর পুেরা অথ কী? 

 
UNIT II 

2.  Answer any four of the following questions:                                                      (5x4=20) 

িন িলিখত য কােনা চার ট ে র উ র দাও। 

I. Discuss the social consequences of drug addiction? 
াগ আস র সামা জক ভাব আেলাচনা কেরা। 

II. What are the causes of child labour? 
িশ েমর কারণ িক িক? 

III. What are the causes of rural unemployment? 
ামীণ দাির তার কারণ িল কী কী? 



 
 

IV. Discuss the major types of unemployment. 
বকারে র কারেভদ আেলাচনা কেরা। 

V. Discuss the consequences of population explosion. 
জনিবে ারেণর ফল িত আেলাচনা কেরা। 

VI. Discuss the nature of child labour in India. 
ভারতবেষ িশ িমেকর কৃিত আেলাচনা কেরা। 

 
 

UNIT III 

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

িন িলিখত য কােনা এক ট ে র উ র দাও।  

I. Discuss the relationship between culture and fertility. 
সং ৃ িত ও জনেনর স ক আেলাচনা কেরা। 

II. What are the measurements taken by government of India to eradicate 
poverty? 
দির  দরূীকরেণর জন  ভারত সরকার কান কান পদে প হণ কেরেছ ? 
 

 

 

 


