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UNIT-I 

 

A) Answer any two of the following questions:-     2X5=10 
 িন িলিখত যেকােনা দু ট ে র উ র দাও। 

I. Critically analyze the concept of poverty. 

  দাির  ধারণা ট সমােলাচনামূলকভােব আেলাচনা কেরা। 

II. What are the effective steps taken to reduce poverty in rural India? Discuss with your 

sociological point of view. 

ামীন ভারেত দাির  দরূীকরেনর জেন  গৃহীত উপযু  পদে প িল িক কী? তামার 

সমাজতা ক দৃ েকাণ থেক আেলাচনা কেরা। 

III. Discuss the relationship between unemployment and population explosion in India. 

 ভারেতর ে  বকার  ও জনিবে ারেনর মেধ  স ক ট আেলাচনা কেরা। 

IV. Why child abuses are prevalent in India? Give your opinion. 

 কন িশ  িনযাতন ভারেত বশী দখা যায়? তামার মতামত লখ। 

V. What are the major effects of drug addiction on youth? 

 যুবস দােয়র উপর াগ আস র ভাব িল িক িক? 

UNIT-II 
 

B) Answer any one of the following questions:    1x10=10 
 িন িলিখত যেকােনা এক ট ে র উ র দাও। 
 
I. Critically discuss the causes of unemployment and give your own recommendation to 

resolve the problem.  
 বকারে র কারণ সমেলাচনামূলক ভােব আেলাচনা কর ও সই সমস া দরূীকরেণর ে  

তামার সুপািরশ িল লখ। 
II. Critically evaluate major motivational and promotional measures adopted for small 

family in national population policy 2000.  
জাতীয় জনসংখ া নীিত ২০০০ এ ছাট পিরবার এর লে  গৃহীত মূল রণামূলক ও 

চারমূলক পিরক না িল সমােলাচনামূলকভােব ভােব ব খ া ক রা। 
      ____________________ 
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Unit- I 
A) Answer any two of the following questions:-    2x5=10 

 িন িলিখত যেকােনা দু ট ে র উ র দাও:- 
 

I. Discuss the scope and subject matter of environmental sociology. 

 পিরেবশ সমাজতে র পিরিধ ও িবষয়ব  বণনা কেরা। 

II. Point out the elements of social ecology with suitable examples. 

 পিরেবশ বা তে র উপাদান িল উপযু  উদাহরণ সহ আেলাচনা কেরা। 

III. How culture transforms environment? Give your own opinion 

 সং ৃ িত িকভােব পিরেবশেক পা র কের? এ স েক তামার মতামত দাও। 

IV. What are the main issues of environmental movements in India? 

  ভারেত পিরেবশ আে ালেনর মূল ইসু  িল িক িক? 

V. Write a short note on ecological significance of caste. 

 জাত ব ব ার বা তাি ক তাৎপয এর উপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

 

Unit- II 
 

B) Answer any one of the following questions:-    1x10=10 

িন িলিখত যেকােনা এক ট ে র উ র দাও:- 

I. Critically analyze latest environmental policy adopted in India 

            ভারেতর পিরেবশ নীিত সমােলাচনা মূলক ভােব িবে ষণ কেরা। 

II. Discuss the role of environment in sustainable development.  

দীঘেময়াদী উ য়েন পিরেবেশর ভূিমকা িবে ষণ কেরা। 

     ______________________ 
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