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1. Social problem which situation can be created by social problems? 

সামাজিক সমসযা জক পজিজিজি সৃজি করি ? 

2. How the social problem affect human relationships in  the society ? 

সামাজিক সমসযা মানজিক সম্পরকে ি জক সমসযা করি ? 

3. Is social problem  a deviation from the social ideas ? 

সামাজিক সমসযাি সামাজিক আদর্ে থেরক এমন এক জিচ্য যজি যাি প্রজিকাি কিা যায় ? 

4. When social problems occur ............... . 

সামাজিক সমসযা ঘটরি পারি .............. । 
5. Why the family is the most important 

পজিিাি অিযন্ত গুরুত্বপূর্ে থকন ? 

6. Marriage normally implies a socially durable bond between_______ 

জিিাহ সাধাির্ভারি একটি সামাজিক জদক থেরক জিজির্ীল সম্পকে ______ 

7. What is meant by marriage ? 

জিিাহ িযিিা জক ? 

8. What do you mean by  traditional joint family system in India ? 

ভািরি ঐজিহযগি থযৌেপজিিাি িযিিা জক ? 

9. ______ as a failure of marriage. 

__________জিিারহি পজিসমাজি। 

10. When  the Child Marriage Restraint Act was passed ? 

জর্শু জিিাহ প্রজিরিাধ আইন প্রর্ীি হরয়জিল করি ? 

11. The Child Marriage Act passed in the Imperial Legislative Council of India is popularly known 

as____________ 

 ইজম্পজিয়াল থলজিসরলটিভ কাউজিরল প্রর্ীি জর্শুজিিাহ সংক্রান্ত আইন পজিজচ্ি________ 

12. When  the Dowry Prohibition Act was enacted ? 

 পর্প্রো জনজিদ্ধকির্ আইনপ্রর্ীি হরয়জিল করি ? 

13. When the dowry prohibition Amendment Act was enacted ? 

 পর্প্রো জনজিদ্ধকির্ সংরর্াধন আইন প্রর্ীি হরয়জিল করি ? 

14. Why the population of elderly people is increasing at a faster rate in India? 

জক কািরর্ ভািরি িয়স্ক মানযরিি সংখ্যা দ্রুি গজিরি িাড়রি ? 

15. How many types of disabilities are enlisted in Rights of Persons with Disabilities Act 2016 ? 

িাইটস অফ পািসন উইে জিরিজিজলটি, 2016 থি কি ধিরনি প্রজিিন্ধকিা িাজলকািদ্ধ আরি ? 

16. When the protection of women from Domestic Violence Act was enacted in India ? 

জদ প্ররটকর্ন অফ ওমান ফ্রম িরমজিক ভারয়ারলি অযাক্ট কি সারল প্রর্ীি হরয়জিল ? 

17. When  the suppression of Immoral traffic in women and girls Act was enacted ? 



জদসা থপ্রর্ন অফ ইম্মিালট্রাজফক ইন ওমযান এন্ড গালেস অযাক্ট কি সারল প্রর্ীি হরয়জিল ? 

 18. The constitution of India prohibits traffic in human beings under which article ? 

ভািিীয় সংজিধারন মানযি জনরয় িযিসা জনজিদ্ধ হরয়রি থকান অনযরেরদ ? 

19. What are the objectives of  the poverty alleviation programmes in India ? 

ভািরিি দাজিদ্র দিূীকির্ কমেসজূচ্ি মূল লক্ষ্য জক ? 

20. When the MGNREGA was enacted ? 

এমজিএনআিইজিএ থকান সারল প্রর্ীি হরয়জিল ? 

21. When the National Food Security Act was enacted in India ? 

ভািরিি িািীয় খ্াদয জনিাপত্তা আইন থকান সারল প্রর্ীি হরয়রি ? 

22. When the National Population Policy was first declared in India ? 

ভািরিি িািীয় িনসংখ্যানীজি থকান সারল প্রেম থঘাজিি হরয়জিল ? 

23. Which policy was adopted to attain the goal of population stabilization the Government of 

India in 1983 ? 

িনসংখ্যা িৃজদ্ধরি জিজির্ীলিা আনয়রন ভািি সিকাি 1983 সারল নীজি জক কািরর্ থঘাির্া করিজিরলন ? 

24. When the national family planning programme was launched in India ? 

ভািরিি িািীয় পজিিাি পজিকল্পনা কমেসূজচ্ শুরু হরয়জিল করি ? 

25. When the Government of India redesignated the national family planning programme as the 

National Family Welfare programme in ............... . 

________ সারল ভািি সিকাি পজিিাি পজিকল্পনা কমেসূজচ্রক পজিিাি কলযার্ কমেসূজচ্ জহরসরি থঘাির্া 
করিজিরলন 

26. What do you mean by Juvenile delinquency  problem in India 

ভািরি জর্শুরদি অপিাধ প্রির্িা িলরি জক থিাঝায় ? 

27. What is the  reason behind problem of Juvenile delinquency ? 

জর্শু অপিাধ প্রির্িাি কাির্ জক ? 

28. The Juvenile Justice Act 2015 has replaced the Juvenile justice act of ............... . 

2015 সারল প্রর্ীি িযরভনাইল িাজিস অযাক্ট পিূেিিী জক আইন সংরর্াধন করিরি ? 

29. What prompted the government to amend the Juvenile justice act in 2015 ? 

2015 সারল িযরভনাইল িাজিস এক্ট সংরর্াধরনি থপিরন থকান কাির্ জিল ? 

30. When the National Youth policy in India was declared ? 

ভািরিি িািীয় যযিনীজি থকান সারল থঘাজিি হরয়রি ? 

 


