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The figures in the margin indicate full marks. 

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

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থা সম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

1. Answer any six of the following questions:                                                          5×6=30 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির যে য োনিো ছয়টির উত্তর দোও: 

 

a) What do you mean by the term 'Caste'? 

'োে' বিশ্নে েুক্ষম কী ববাশ্ন া? 

b) Describe the initiatives taken by the government of India to stop violence against women. 

ভারশ্নে মক্ষহিাশ্নদর ক্ষবরুশ্নে সংঘঠিে ক্ষহংসা প্রক্ষেশ্নরাশ্নের েনয ভারে সরকার কেত েক গতহীে 

পদশ্নিপগুক্ষি বণ েনা কশ্নরা। 

c) Define secularism. 

েম েক্ষনরশ্নপিো ক্ষক? 

d) What do you mean by absolute and relative poverty? 

ক্ষনরঙূ্কশ আশ্নপক্ষিক দাক্ষরদ্র্য বিশ্নে েুক্ষম ক্ষক ববাশ্ন া?  

e) What do you mean by PWDs? 

ক্ষবশ্নশষভাশ্নবসিমবযক্তিবগ েবিশ্নেেুক্ষমক্ষক ববা ? 

f) What is meant by 'Protective Discrimination'? 

সংরিণমূিক ববষময বিশ্নে কী ববা ায়? 

g) What do you mean by 'Backwardness'? 



‘অনগ্রসরো’ বিশ্নে েুক্ষম ক্ষক ববা ? 

h) Write a short note on Disaster Risk Reduction. 

দুশ্নয োগ  ুুঁ ক্ষক হ্রাস সম্পশ্নকে একঠি িীকা বিখ্। 

 

2. Answer any three of the following questions:                                                    10×3=30 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির যে য োনিো নতিটির উত্তর দোও: 

 

a) Discuss the different types of physical violence against women in India. 

ভারশ্নে মক্ষহিাশ্নদর বদক্ষহক ক্ষনয োেশ্ননর ক্ষবক্ষভন্ন েরণ আশ্নিাচনা কশ্নরা। 

b) Discuss the fundamental reasons of communalism in India. 

ভারশ্নে সাম্প্রদাক্ষয়ক োর বমৌক্ষিক কারণ সমূহ বণ েনা কর। 

c) Discuss the various causes of poverty in India. 

ভারশ্নে দাক্ষরশ্নদ্র্যর ক্ষবক্ষভন্ন কারণ সমূহ বণ েনা কশ্নরা। 

d) Write a note on the special provision for the SCs and STs adopted in the constitution of  

  India. 

ভারেীয় সংক্ষবোশ্নন েপক্ষশক্ষিোক্ষে ও েপক্ষশক্ষি উপোক্ষেগুক্ষির েনয গতহীে ক্ষবশ্নশষ বযবস্থাসমূহ 

সম্পশ্নকে একঠি িীকা বিখ্। 

e) Describe various measures taken in India for Disaster Risk Reduction. 

ভারশ্নে দুশ্নয োগ  ুুঁ ক্ষক হ্রাশ্নসর ক্ষবক্ষভন্ন পদশ্নিপগুক্ষি আশ্নিাচনা কশ্নরা। 

 


