
 

 

 

B.A. Semester VI (Honours) Examination 2021 (CBCS) 

Subject: Sociology 

Paper: DSE 4 A: Dissertation (Question not required) 

DSE 4B: Social Issues in India II 

 

Time: 3 Hours                                                                                                Full Marks: 60                                                                   
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 six of the following questions within 200 words:        6X5=30  

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

i) Write a note on E-Waste as an environmental problem. 

পিরেবশগত সমস া িহসােব বদু িতন-বজ  িনেয় এক ট টকা লখ।  

ii) Briefly state the problem of Ground Water Depletion in India. 

সংি ভােব ভারেতর ভূগভ  জল ােসর সমস া ট বণনা কর।   

 

iii) What do you mean by AIDS and what are the main sources of transmission of HIV virus?  

এইডস্ বলেত কী বাঝায় এবং এইচআইিভ ভাইরাস সং মেণর ধান উৎস িল কী?  

iv) Write in short about depression as a mental health problem.  

মানিসক া  সমস া িহেসেব অবসােদর উপর সংে েপ লেখা। 

 



v) What are the main causes of Water Pollution in India? 

ভারেত জল দষূেণর মূল কারণ িল কী কী? 

vi) Do you agree that India now is facing the problem of Digital Divide? Give reason to your   

          answer.   

তিম িক একমত য ভারত এখন িড জটাল িবভাজেনর সমস ার মুেখামুিখ? তামার উ েরর 

পে  যু  দাও।   

vii) Write a short note on alcoholism. 

মদ পান  আস র উপর সংে েপ ট কা।  

viii) Write about the remedial measures that can be taken by the Government of India to protect 

the interest of the Old People. 

          ভারত সরকার কতৃক বষ য়ানেদর াথ র ােথ করণীয় সমাধান মূলক ব ব ািদ স েক লখ। 

2. Answer any 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) Discuss the Environmental movements in India. 

ভারতবেষর পিরেবশ আে ালন স েক আেলাচনা কর। 

ii) Discuss the major causes of Drug Addiction in India. 

ভারতবেষ মাদকাস র ধান কারণ িল আেলাচনা কর। 

iii) Discuss the problem of Neonatal Death in rural India. 

           ামীণ ভারেত নবজাতেকর মৃত র সমস া স েক আেলাচনা কর। 

iv) Discuss the major fields of Corruption in India? 

           ভারেত দুন িতর ধান িল আেলাচনা কর। 

v) Discuss the problem of social exclusion and inequality of Differently Abled people in 

India. 

ভারেত ‘িভ ভােব স ম’ মানুেষর সামা জক বিহ রন ও অসােম র সমস া িনেয় 

আেলাচনা কর।      

 
 

 


