
B.A. 5th Semester (Honours) Examination, 2021-2022 

 

Subject: Political Science                                                                             

 Course ID: 50817                  Course Code: AHPLS/504/DSE-2                                                                       

  Course Title: Social Movements in Contemporary India: Major Issues 

 

Full Marks: 40                 Time: 2 Hours 

 

The figures in the right hand side margin indicate full marks. 

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

 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

 

1. Answer any five of the following questions:      2x5= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও।                                                                                                              

  

a) Mention four elements of social movements.    
সামািজক আে ালেনর চার  উপাদান উে খ কর।   

b) Give two examples of reformist social movements in India.   
ভারেত সং ারমূলক সামািজক আে ালেনর  উদাহরন দাও।       

c) Mention two features of the traditional Caste system prevalent in modern India.        
সােবকী জাত ব ব ার এমন  বিশে র উে খ কর যা বতমান ভারেতও চিলত আেছ।   

d) What is meant by Ecological Marxism?                                                      
পিরেবশবাদী মা বাদ বলেত কী বাঝায়?  

e)  What is the name of first organised trade union in India and in which year it was 
formed?                        
ভারেতর থম সংগ ত ড ইউিনয়েনর নাম িক এবং কত সােল এ  িতি ত হেয়িছল? 

f) Write the name of two peasant movements in India.      
ভারেত সংঘ ত  কৃষক আে ালেনর নাম লখ।  

g) Name any four tribal groups living in the hilly tracts of India.                    
ভারেতর পাবত  অ েল বসবাসকারী য কান চার  আিদবাসী গাি র নাম লখ।  

h) What does Srinivas mean by Sanskritisation?               



সং ৃ তায়ন বলেত িনবাস কী বুিঝেয়েছন?   

     

 

    2. Answer any four of the following questions:     5x4=20 

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা চার ট ে র উ র দাও।           

a) Discuss, in brief, major features of the feminist movement in India.                                  
ভারেত নারীবাদী আে াল নর মুখ  বিশ িল সংে েপ লখ।  

b) Write a short note on any one peasant movement in the post-independent India.      
াধী না র ভার তর য কান এক  কৃষক আে াল নর ওপর সংি  কা লখ।  

c) Write a short note on the sustainable development.                
সু ায়ী উ য়েনর ওপর এক  সংি  কা লখ।    

d) Write a short note on Indian National Trade Union Congress (INTUC).      
Indian National Trade Union Congress (INTUC)- স েক এক  সংি  কা লখ। 

e) Discuss briefly the ideological trends of environmental movements in India.     
ভারেত পিরেবশ আে ালেন য মতাদশগত  ধারা িল ল  করা যায়, স িল সংে েপ লখ।  

f) Identify the basic characteristics of Dalit movements in India.      

ভারেতর দিলত আে ালেনর মুখ  বিশ েলােক িচি ত কর।                                    

 

 

3. Answer any one of the following questions:     10x1= 10 

িন িলিখত দেুটার মেধ  য কােনা এক ট ে র উ র দাও। 

 a) Discuss the origin and the dynamic nature of social movements in India. 

                            ভারেতর সামািজক আে ালন েলার উ ব ও তার গিত কৃিত আেলাচনা কর।            

                         b) Write a critical note on the nature of tribal movements in post-independent India. 

                             াধীেনা র ভারেত সংগ ত িবিভ  আিদবাসী আে ালেনর কৃিতর ওপর এক  সমােলাচনামূলক কা লখ।       
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