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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 practicable and  
                              upload answer sheets following University rules 
 
                                 দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমান িনেদশ কের ৷ 
পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব এবং িব িবদ ালেয়র িনয়ম অনুসরণ কের  
                                                 উ রপ  আপেলাড করেত হেব ৷ 
 

1. Answer any six of the following questions. Write each answer within 200 words.   
     6x5=30 

              িন িলিখত যেকােনা ছয় ট ে র উ র লখ ৷  িত ট উ র ২০০ শে র মেধ  িলখেত হেব ৷ 
 

a) What are the causes of bride burning?                                                   

বধূদহেনর কারণ িল কী কী? 

b) What steps would you suggest to stop female foeticide? 

ক া ণ হত া রাধ করেত তুিম কী পদে প হন করার পরামশ দেব? 

c) Why do feminists criticize unpaid labour?                                    

নারীবাদীরা কন পাির িমক হীন েমর িবেরাধীতা কেরন?  

d) Discuss with examples how women face role conflict in everyday life.      

উদাহরণসহ াত িহক জীবেন নারীরা য ভূিমকা ে র স ুখীন হয় তা আেলাচনা কর। 
e) What do you mean by feminization of poverty?                                               

দািরে র নারী করণ বলেত িক বাঝ? 

f) What do you mean by domestic violence? 

গাহ  িহংসা বলেত িক বাঝ? 

g) Illustrate with example the concept of gender stereotypes.                      

উদাহরণসহ িল িভি ক ব মূল ধারণা িল া া কর । 
h) What are the major arguments of liberal feminism?                                             

উদারবাদী নারীবােদর মূল ব ব  িল কী কী? 

 
 

 



2. Answer any three of the following questions Write each answer within 400 words.                                                                

3x10=30 

িন িলিখত য কান িতন  ে র উ র লখ । িত  উ র ৪০০ শে র মেধ  িলখেত হেব । 

a) Explain with examples the nature of gender socialization in India.             

         উদাহরণ সহ ভারতবেষ  িল  সামািজকীকরেণর কৃিত আেলাচনা কর । 
 

b) Why is domestic violence increasing in India? Give reasons.   

         ভারেত গাহ  িহংসা কন বাড়েছ? যুি  দাও। 

      c)  Discuss the causes and consequences of female foeticide in India.               

          ভারতবেষ ক া ণহত ার কারণ ও ফলাফল স েক আেলাচনা কর । 
 

d) Do you think reservation in political bodies is necessary for the empowerment of      
    women? Discuss.                                            

         তুিম িক মেন কর নারীেদর মতায়েনর জ  রাজৈনিতক সংগঠেন তােদর সংর ণ থাকা       

          েয়াজন? আেলাচনা কর । 
 

e) What are the main arguments of radical feminism? Explain.                                            

             ব িবক নারীবােদর মূল যুি িল কী কী? া া কর । 
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