B.A. 5th Semester (Honours) Examination, 2021
(CBCS)
Subject: Political Science
Paper: CC- 11
(Social Movements in India)
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.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি প্রশ্নের পূর্ণমানের নির্দে শক। পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে
হবে।

1. Answer any six of the following questions:
নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে থেকে যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও:

(a) Write a short note on 'New Social Movement’ in India.
ভারতে 'নতু ন সামাজিক আন্দোলনের’ উপর একটি টীকা লেখ।

(b) Identify any three differences between old and new social movements in India.
ভারতের পুরাতন ও নতু ন সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে যে কোনো তিনটি পার্থক্য চিহ্নিত কর।

(c) point out the major weakness of the Indian Peasant Movement.
ভারতের কৃ ষক আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত কর।

(d) Write a short note on AITUC.
নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

(e) Why the policy of Reservation is considered as Positive Discrimination?
কেন সংরক্ষণ নীতিসমূহকে ইতিবাচক বৈষম্য বলা হয়?

5×6=30

(f) Write a short note on Telengana movement in India.
ভারতে তেলেঙ্গানা কৃ ষক আন্দোলনের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

(g) Analyse the nature of feminist movement in India.
ভারতে নারীবাদী আন্দোলনের প্রকৃ তি বিশ্লেষণ করো।

(h) Write a short note on Narmada BachaoAndolan in India.
ভারতে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের উপর একটি টীকা লেখ।

2. Answer any three of the following questions:

10×3=30

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

(a) Give an outline of the Dalit movement in India.
ভারতে দলিত আন্দোলনের একটি রূপরেখা দাও।

(b) Analyse the perspective in which the trade union movement in India was consolidated.
ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংহত হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটটি বিশ্লেষণ কর।

(c) Give an outline of the 'Tebhaga' movement in India.
ভারতে 'তেভাগা' আন্দোলনের একটি রূপরেখা দাও।

(d) Explain the main features of the women's Movement in India.
ভারতে নারী আন্দোলনের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

(e) In the light of the environmental degradation analyse the importance of Chipko
Movement in India.
পরিবেশ ক্ষয়ের আলোকে ভারতে চিপকো আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

