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B.A. 5thSemester (Honours) Examination, 2020 (CBCS) 

Subject: Political Science 

Paper- CC-11 

(Social Movements in India) 

 

Time: 3 hrs Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their words as far as practicable 
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদে শক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

1. Answer any six of the following questions:                                                              6x5=30 

নিম্ননিনিত যেক োকিো ছয়টি প্রকের উত্তর দোওঃ  

 

(a) Point out the differences between old and new social movements. 

     সাশ্নবক্ষক ও নবয সামাক্ষেক আশ্নদািশ্ননর পার্থেকয ক্ষনণেয় কশ্নরা।  

 

(b) Write a short note on Dalit Panthers Movement. 

  দক্ষিে পযান্থার আশ্নদািন সম্পশ্নকে  একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ্।  

 

(c) Write a short note on the weaknesses of Indian peasant movement.  

  ভারশ্নের কৃষক আশ্নদািশ্ননর দুবেিো ক্ষবষশ্নয় একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ্।   

 

(d) Identify the weaknesses of trade union movements in India. 

    ভারশ্নে লেড ইউক্ষনয়ন আশ্নদািশ্ননর দুবেিোগুক্ষি ক্ষিক্ষিে কশ্নরা।   

 

(e) Write a short note on AITUC. 

    ক্ষনক্ষখ্ি ভারে লেড ইউক্ষনয়ন কংশ্নেশ্নসর (AITUC) ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ্।  

 

(f) Analyze the nature of feminist movements in India.  

   ভারশ্নে নারীবাদী আশ্নদািশ্ননর প্রকৃক্ষে ক্ষবশ্নেষণ কশ্নরা।  
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(g) What were the causes of failure of Tebhaga Movement in India. 

    লেভাগা আশ্নদািশ্ননর বযর্থেোর কারণগুক্ষি কী ক্ষিি?  

 

(h) Write a short note on Chipko Movement.  

    ক্ষিপশ্নকা আশ্নদািশ্ননর উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ্।  

 

2. Answer any three of the following questions.                                                  10x3 = 30 

নিম্ননিনিনত যেক োকিো নতিটি প্রকের উত্তর দোওঃ  

(a) Trace the growth and development of the working class movement in India between two 

World Wars.  

    দুটি ক্ষবশ্বযুশ্নের মধ্যবেী সমশ্নয় ভারশ্নে শ্রক্ষমক আশ্নদািশ্ননর উৎপক্ষত্ত ও ক্ষবকাশ সম্পশ্নকে  আশ্নিািনা কশ্নরা।  

 

(b) Analyze the nature of Telengana Peasants’ Movement. In which province/ state of India this 

movement took place?  

   লেশ্নিঙ্গানার কৃষক আশ্নদািশ্ননর প্রকৃক্ষে ক্ষবশ্নেষণ কশ্নরা। লকান রাশ্নেয এই আশ্নদািন সংঘটিে হয়?  

 

(c) Write a critical note on the nature of Dalit Movements in India.  

    ভারশ্নে দক্ষিে আশ্নদািশ্ননর প্রকৃক্ষে ক্ষবষশ্নয় সমাশ্নিািনামূিক ক্ষনবন্ধ লিখ্।  

 

(d) Point out the features of environment movements in India. 

    ভারশ্নে পক্ষরশ্নবশ আশ্নদািশ্ননর ববক্ষশষ্টগুক্ষি ক্ষিক্ষিে কশ্নরা।   

 

(e) Explain the main features of Women’s Movement in India.  

    ভারশ্নে নারী আশ্নদািশ্ননর মুখ্য ববক্ষশষ্টগুক্ষি আশ্নিািনা কশ্নরা।  


