
B.A. Part-III (Hons.) Examination 2021  

Subject: Sociology 

Paper: VIII 

Social Issues in India 

Time: 2 Hours                                                                                          Full Marks: 50                                                                   
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণ মান িনেদশ কের ।পরী াথ েদর যথা স ব 

িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

1. Answer any four of the following questions within 200 words:       4X5=20 

িন িলিখত য কােনা চার ট ে র উ র দাও ২০০ শে র মেধ । 

i) Mention two negative impacts of Urbanization. 
নগরায়েণর দু ট নিতবাচক ভাব উে খ কর।  

            
ii) What are the social consequences of the dowry system? 

পণ- থার সামা জক ফলাফল িল কী কী?   
 

iii) Discuss the measures taken to curb corruption in India. 
  ভারেত দুন িতেরােধ নওয়া পদে প িল আেলাচনা কর। 

 
iv) What are the major types of unemployment in India?  

ভারেত বকারে র ধান ধরণ িল কী কী? 
 

v) Write short note on the consequences of physical abuse of children. 
িশ েদর দিহক িনযাতেনর পিরণিতর উপর এক ট ট কা লখ। 

 
vi) Write in short about the causes behind rural to urban migration in India.   

ভারেত াম থেক শহের জেনর িপছেন কারণ িল স ে  এক ট  সংি  ট কা 
লখ। 

 

 



 

 

 

2. Answer three of the following questions within 400 words:                              3x10=30 

             িন িলিখত য কান িতন ট ে র উ র দাও ৪০০ শে র মেধ । 
i) Write about different areas of Child Labour in India with suitable examples. 
             ভারেত িশ েমর িল স েক উদাহরণ সহ লখ। 

 
ii) Write a note on Violence Against Women in India. 

ভারেত মিহলােদর িব ে  িহংসা স ে  এক ট ট কা লখ। 
 

iii)  Discuss the problem of Communalism in India. 
ভারেত সা দািয়কতার সমস া ট আেলাচনা কর। 

 
iv) Discuss the causes of poverty in India. 

ভারেত দাির -র কারণ িল আেলাচনা কর। 
 

v) How would you explain the problem of AIDS in India from the sociological point of 
view? 
সমাজতা ক দৃ ভি  থেক তিম কী ভােব ভারেত এইড্েসর সমস া ব াখ া করেব?             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


