
 

 

B.A. Semester VI (Honours) Examination 2021 (CBCS) 

Subject: Sociology 

Paper: DSE 3  

Answer either DSE 3 A (Social Movements in India) OR                                                        
DSE 3 B (Population Studies)  

 
DSE 3 A (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. 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণ মান িনেদশ কের। পরী াথ েদর যথা স ব িনেজর 

ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

1. Answer any six of the following questions within 200 words:        6X5=30  

     িন িলিখত য কােনা ছয় ট ে র উ র দাও ২০০ শে র মেধ ।      
 
i) What are the vital elements of a social movement? 

           সামা জক আে ালেনর পূণ উপাদান িল কী কী? 
ii) How does the relative deprivation theory explain the rise of social movement? 

          আেপি ক ব না ত  সামা জক আে ালেনর উ ানেক কীভােব ব াখ া কের? 

iii) What were the reasons for the rise of Tebhaga movement? 

তভাগা আে ালেনর উ ােনর কারণ কী িছল? 
iv) What constraints did Indian trade unions face after economic liberalization? 

অথৈনিতক উদারীকরেণর পের ভারতীয় ড ইউিনয়ন িল কী কী বাধার মুেখামুিখ 
হেয়িছল? 

v) What was Ambedkar’s agenda for Dalit liberation? 
                          দিলত মু র জন  আে দকােরর াবসমূহ কী িছল? 



vi) Why is environmental movement classified as ‘new social movement’? 
                       পিরেবশ আে ালনেক ‘নতন সামা জক আে ালন’ িহসােব ণীব  করা হয় কন?  
 

vii) What are the major arguments of Dalit feminists? 
                        দিলত নারীবাদীেদর ধান ব ব িল কী কী? 

viii) What were the major demands of Jharkhand movement? 
                        ঝাড়খ  আে ালেনর ধান দািব িল কী কী িছল? 

                          
2. Answer three of the following questions within 400 words:                              3x10=30 

                 িন িলিখত য কান িতন ট ে র উ র দাও ৪০০ শে র মেধ ।  
  

i) Discuss the nature of religious social movements following Wilkinson. 
                উইলিকনসনেক অনুসরণ কের ধম য় সামা জক আে ালেনর কৃিত আেলাচনা কর। 

ii) Examine the rise of peasant movement in British India. 
          ি টশ ভারেত কৃষক আে ালেনর উ ান পযােলাচনা কর। 

iii) What are the major reasons for ethnic movements in India? Discuss. 
                ভারেত নৃকুলগত আে ালেনর ধান কারণ িল কী কী? আেলাচনা কর। 

iv) What are the major challenges of Dalit movements in India today? 
বতমান ভারেত দিলত আে ালেনর বড় চ ােল িল কী কী ?  

v) Discuss how women’s movement in India went through different phases. 
                ভারেত নারী আে ালন কীভােব িবিভ  পযােয় চেলেছ তা আেলাচনা কর। 
 

                                                    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DSE 3 B (Population Studies) 

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. 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণ মান িনেদশ কের। পরী াথ েদর যথা 

স ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

1. Answer any six of the following questions within 200 words:        6X5=30  

িন িলিখত য কােনা ছয় ট ে র উ র দাও ২০০ শে র মেধ । 
i) Discuss in brief the emergence of Population Studies. 

জনসংখ া অধ য়েনর উৎপি  সংে েপ আেলাচনা কর।  

ii) Mention the causes of migration. 

পিরযােনর কারণ িল উে খ কর।   

iii) Mention the social consequences of high fertility. 

উ  উবরতার সামা জক পিরণিত িল উে খ কর।    

iv) Write a short note on Demographic Transition. 

জনসংখ াতা ক পবা র এর উপর এক ট ছাট ট কা লখ। 

v) State the main arguments of Marxian theory of population.  

মা য় জনসংখ া তে র মূল ব ব িল িববৃত কর।   

vi) How does population explosion impact the process of development? 

জনসংখ ার িবে ারণ িকভােব উ য়েনর য়ােক ভািবত কের? 

vii)  Write a short note on National Population Policy 2000. 

জাতীয় জনসংখ া নীিত ২০০০-এর উপর এক ট ছাট ট কা লখ। 

 



viii)  Write a short note on sources of population data.  

                       জনসংখ া উপােত র উৎস িলর উপর এক ট ছাট ট কা লখ।  

 
2. Answer any three of the following questions within 400 words:                              3x10=30 

       িন িলিখত য কান িতন ট ে র উ র দাও ৪০০ শে র মেধ ।  
 

i) Discuss the nature and scope of Population Studies. 

জনসংখ া অধ য়েনর কৃিত ও পিরিধ আেলাচনা কর। 

ii)   Discuss with examples the various types of migration. 

পিরযােনর িবিভ  কার উদাহরণসহ আেলাচনা কর।  

iii) Explain the Malthusian theory of population. 

মালথুেসর জনসংখ া সং া  ত  ব াখ া কর। 

iv)  Discuss the nature of population growth in Indian context. 

ভারতীয় াপেট জনসংখ া বৃ র কৃিত আেলাচনা কর। 

v) Explain the role of family planning as a method of population control in India.  

ভারেত জনসংখ া িনয় েনর প িত িহেসেব পিরবার পিরক নার ভূিমকা ব াখ া কর।  

 
 
 
 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


