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

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

 
a) What is the full form of SEWA and in which year it was registered? 

SEWA- এর পুেরা কথা  িক এবং কত সােল এ  িনব ীকৃত হয় ? 

b) Mention two theories on the origin of Social Movements. 

সামািজক আে ালেনর উ ব স েক  তে র উে খ কর ।  

c) What is the full form of AITUC and in which year it was established? 

AITUC- এর পুেরা কথা  িক এবং কত সােল এ  িতি ত হেয়িছল ?  

d) In which year and in which place ‘Tebhaga Movement’ took place? 
‘ তভাগা আে ালন’ কত সােল এবং কান জায়গায় সংঘ ত হেয়িছল ? 

                                                                        
e)  Write the full form of NEN and in which year it was established?  



          NEN- এর পুেরা কথা  কী এবং কত সােল এ  িতি ত হয় ?                                                                                                             

f)    Name two acts enacted by the Indian Parliament as responses to the feminist movement in 
post-independent India.  

াধীেনা র ভারতবেষ নারী আে ালেনর পিরে ি েত ভারতীয় সংসদ ারা ণীত  আইেনর নাম উে খ কর ।                                                                                                              

g)   What is meant by Sustainable Development? 
সু ায়ী উ য়ন বলেত কী বাঝায় ?                                                                                                           

h) What is the meaning of the word ‘Chipko’? 

         ‘িচপেকা’ কথা র অথ কী ?      

 
 

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

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

a) Give a brief account on the reasons behind the emergence of Social Movements.  
সামািজক আে ালেনর উ েবর কারনসমূহ সংে েপ ব াখ া কর । 

 
b) Write, in brief, the features of the ‘New Social Movement’. 

‘আধুিনক সামািজক আে ালন’- এর বিশ লা স েক সংে েপ লখ ।  

 
c) Write a short note on trade union movements in pre-independent India. 

াধীনতা-পূব ভারেত ড ইউিনয়ন আে ালন িল স েক সংি  কা লখ । 

 

      d) Discuss, in brief, the anti-caste Movement in India.                                                                                                  

                 ভারেত জাত-ব ব া িবেরাধী আে ালন সংে েপ আেলাচনা কর । 

e) Write a short note on the characteristics of ‘Traditional Social Movements’. 

     ‘সােবকী সামািজক আে ালন েলা’- র বিশ েলা স েক এক  সংি  কা লখ ।     

                                                  
 f) Write a short note on the ‘Save Silent Valley Movement’.  
‘Save Silent Valley Movement’- স েক এক  সংি  কা লখ । 

 
  

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও । 

a) Give an outline of the Feminist Movement in India.  
ভারতবেষ নারী আে ালেনর এক  পেরখা দাও ।  



b) Write a note on the various Peasant Movements in post-independent India. 

াধীনতা পরবত  ভারেতর িবিভ  কৃষক আে ালন েলা স েক এক  কা লখ । 
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