
B.A. 5th Semester (General) Examination, 2021 
Subject: Sociology 

Paper: GE-1 
(SOCIAL ISSUES IN INDIA-I) 

Time: 3 Hours                                                                                       Full Marks: 60 
 

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

দি ণ ানত  সংখ া িল পণূমান িনেদশক । 
পরী াথ েদর যথা স ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব।  

 
1. Answer any six of the following questions. Write each answer within 200 words.                                                   

5X6=30 

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

a) Write a short note on violence against women. 
মিহলােদর িব ে  িহংসা স েক এক  সংি  কা লখ ।  

b) What is poverty? 
দাির  কী ? 

c) What do you mean by child abuse? 
িশ  িনযাতন বলেত িক বােঝা ? 

d) Write a short note on rural unemployment. 
ামীন বকার  স েক এক  সংি  কা লখ । 

e) What is ageing? 

বাধক  কী?  
f) What are the causes of drug addiction?  
  মাদকাসি র কারণ েলা কী কী?  
g) Analyze the connections between unemployment and illiteracy. 

  বকার  এবং িনর রতার মেধ  য যাগােযাগ আেছ তা ব াখ া কেরা ।  
h) What are the different types of migration?  
      পিরযােনর িবিভ  কার কী কী?  

2. Answer any three of the following questions Write each answer within 400 words.                                                                                          

3X10=30 

িন িলিখত য কান িতন  ে র উ র লখ । িত  উ র ৪০০ শে র মেধ  িলখেত হেব । 

a) Analyze different causes and consequences of poverty in India.                                                                                   

ভারেত দািরে র য িবিভ  কারণ ও ফলাফল িল আেছ তা ব াখ া কর । 



 

b) Elaborate on the various types of abuses that children face in our society.  

আমােদর সমােজ িশ রা য সকল িনযাতেনর মুেখামুিখ হয় তা স েক িব ািরত 
আেলাচনা কর । 

 c) Highlight the major causes of neo-natal deaths in India.                                                          

  ভারতবেষ নব-জাতক মৃতু র ধান কারণ িলর উপর আেলাকপাত কর । 

d) Write a note on the social problems faced by HIV patients in India.                                        

ভারতবেষ HIV রাগীরা য ধরেণর সামািজক সমস ার স ুখীন হয় তার উপর এক  
কা লখ। 

 
 e)  Discuss different types of violence that women face in India.                                  

     ভারতবেষ মিহলারা য ধরেনর িহংসার মুেখামুিখ হয় তা আেলাচনা কর ।  
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