
B.A 6th Semester Honours Examination, 2022 (CBCS)  

Subject: Sociology  

Paper: DSE 3A (Hons.) OR DSE 3B (Hons.) 

Paper: DSE 3A (Hons.): Social Movements in India 

 

Time: 3 Hours                                                                              Full Marks: 60 

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

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practical 
and upload answer sheets following University rules. 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমান িনেদশ কের। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব এবং িব িবদ ালেয়র 
িনয়ম অনুসরণ কের 

উ রপ  আপেলাড করেত হেব। 

 
1. Answer any six of the following questions. Write each answer within 200 
words.    6×5=30 

িন িলিখত য কান ছয় ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র ২০০ শে র 
মেধ  িলখেত হেব। 

a) What are the features of social movements? 

   সামা জক আে ালেনর বিশ িল কী কী? 
 

b) How does functionalist perspective analyze social movements? 
    য়াবাদী দৃ ভি  সামা জক আে ালন ক িকভােব িবে ষণ কের থােক? 
 
c) Discuss the main causes of ethnic movements in north-east India. 
     উ রপূব ভারেত নৃকুল আে ালেনর মূল কারণ িল আেলাচনা কর। 
 
d) What are the limitations of Dalit movements in India? 
     ভারতবেষ দিলত আে ালেনর সীমাব তা িল কী ? 
 



 
e) What were the main issues of Naxalbari peasant movement? 
     নকশালবাড়ী কৃষক আে ালেনর মূল িবষয় িল কী কী? 
 
f) Write about two major issues of women’s movement in contemporary India.  
    বতমান ভারেত নারী আে ালেনর দু ট ধান িবষেয়র ওপর লখ।  

g) What are the features of Chipko movement? 

িচপেকা  আে ালেনর বিশ িল কী? 

h) What are the challenges of Trade Union movements in contemporary India? 
 বতমান ভারেত ড ইউিনয়ন আে ালেনর সমস া িল কী? 

2. Answer any three of the following questions. Write each answer within 400 
words.   3×10=30                                                                                                         

িন িলিখত য কান িতন ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র ৪০০ শে র 

মেধ  িলখেত হেব। 

a) What are the different types of social movements?  
সামা জক আে ালেনর ধরণ িল আেলাচনা কর। 
 

b) Examine the major issues of working class movements in India. 
ভারেত িমক আে ালেনর মূল িবষয় িল পযােলাচনা কর। 
 

c) Discuss the major peasant movements in post-independent India.      
াধীেনা র ভারেত ধান কৃষক আে ালন িল আেলাচনা কর। 

  
d)   What are the reasons of environmental movements in India?   

ভারেত পিরেবশ আে ালেনর কারণ িল কী কী? 
     

e)  What are the major challenges of women’s movements?  
নারী আে ালেনর মূল বাধা িল কী কী? 

 

 
 
 
 
 
 



Paper: DSE 3B (Hons.): Population Studies  

 

 
Time: 3 Hours                                                                              Full Marks: 60 

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

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practical 
and upload answer sheets following University rules. 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমান িনেদশ কের। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব এবং িব িবদ ালেয়র 
িনয়ম অনুসরণ কের 

উ রপ  আপেলাড করেত হেব। 

 
1. Answer any six of the following questions. Write each answer within 200 
words.    6×5=30 

িন িলিখত য কান ছয় ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র ২০০ শে র 
মেধ  িলখেত হেব। 

a) Discuss, in brief, the scope of Population Studies.  

জনসংখ া অধ য়েনর পিরিধ সংে েপ আেলাচনা কর।  

b) Discuss, in brief, the sources of Population Data. 

জনসংখ া সং া  উপােত র উৎস িল সংে েপ আেলাচনা কর।  

c) Write a short note on Demographic Transition. 

Demographic Transition-এর উপর এক ট ছাট ট কা লখ।  

d) Write a short note on Optimum Population theory. 

Optimum Population তে র উপর এক ট ছাট ট কা লখ।  

e) Discuss, in brief, National Population Policy 2000. 

National Population Policy 2000 সংে েপ আেলাচনা কর। 

  



f) What are the various types of Migration? Discuss in brief.   

পিরযােনর িবিভ  কার কী কী? সংে েপ আেলাচনা কর।   

g) Examine, in brief, the age-sex structure of Indian population. 

ভারতীয় জনসংখ ার বয়স-িল  কাঠােমা সংে েপ আেলাচনা কর।  

h) What are the causes of infant-mortality in India? 

ভারেত িশ  মতৃ র কারণ িল কী কী?  

 
 

2. Answer any three of the following questions. Write each answer within 400 
words.   3×10=30                                                                                                         

িন িলিখত য কান িতন ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র ৪০০ শে র 

মেধ  িলখেত হেব। 

a) Discuss the emergence and development of Population Studies. 

জনসংখ া অধ য়েনর উৎপি  ও িবকাশ আেলাচনা কর।  

b) What are the causes and consequences of fertility?  

Fertility-এর কারণ ও ভাব িল কী কী? 

c)  Discuss the Malthusian theory of population. 

Malthus-এর জনসংখ া স িকত ত  আেলাচনা কর।  

d) What is the impact of population growth on development and environment? 

উ য়ন ও পিরেবেশর উপর জনসংখ া বৃ র ভাব কী? 

e) Discuss the Family Planning Programme in India.  

ভারেতর পিরবার পিরক নার কায ম আেলাচনা কর।  

 

 
 
 
 
 


