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The figures in the right-hand margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable and 

upload answer sheets following University rules 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পণূমান িনেদশ 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 six of the following questions. Write each answer within 200 words: 6x5=30 

 িন িলিখত য কান ছয়  ে র উ র দাও। িত  উ র ২০০ শে র মেধ  িলখেত হেব। 

(a) What is relative poverty? 

     আেপি কদাির তা কী? 

(b) What is Human Poverty Index (HDI)? 

      মানবদাির সূচক(HDI) কী? 

(c)  What is child abuse? 

     িশ িনযাতন কী? 

(d) What is disguised unemployment? 

      বকার  কী? 

(e)  State two consequences of unemployment in India. 

      ভারেত বকারে র দু ট পিরণিত উে খ কর। 

(f)   What is meant by mortality rate? 

      মৃত হার বলেত কী বাঝায়? 

(g)  What are the major causes of violence again women? 

      মিহলােদর িব ে  িহং তার ধান কারণ িল কী কী? 



(h)  What is drug addiction? 

      মাদকাস  কী? 

 

2. Answer any three questions. Write each answer within 400 words:              3x10=30 

   য কান িতন  ে র উ র দাও। িত  উ র ৪০০শে র মেধ  িলখেত হেব।  

   

(a)  Why is unemployment rising in India? Discuss. 

      ভারেত বকার  বাড়েছ কন? আেলাচনা কর। 

(b)  What are the problems of elderly? Discuss. 

      বয় েদর সমস া িল কী কী? আেলাচনা কর। 

(c)   Examine the problem of dowry in contemporary India. 

      সমসামিয়ক ভারেত যৗতেকর সমস া ট পরী া কর। 

(d)  What are the major health issues in rural India? Discuss. 

      ামীণ ভারেতর া  সমস া িল কী কী? আেলাচনা কর। 

(e)  Examine the problem of corruption in contemporary India. 

      সমসামিয়ক ভারেত দুন িতর সমস া ট পরী া কর। 
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