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Answer all the questions 

 
দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

UNIT I 

1. Answer any five of the following questions:                                    2X5=10 

য কান পাচঁিট ে র উ র দাও 

 

a) What is Patriarchy? 

িপতৃত  কী? 

b) Differentiate between Sex and Gender. 

স  এবং জ ােরর পাথক  তুেল ধর। 

c) What do you mean by ‘Women’s Studies’? 

মানবীিবদ া বলেত তুিম কী বােঝা? 

d) From which year International Women’s Day is celebrated and why? 

কান বছর থেক এবং কন আ জািতক মিহলা িদবস পালন করা হয়? 

e) What is the Equal Remuneration Act and when was it passed? 

সমমজুির আইন কী এবং কেব এই আইনিট পাশ হয়? 

f) Write the name of two books written by Sukumari Bhattacharjee. 

সুকুমারী ভ াচায িলিখত দুিট বইেয়র নাম লখ। 

 

g) Write the full form of CEDAW 

CEDAW-র পূণ প লখ। 



h) Who was Anandibai Gopalrao Joshi? 

আন ীবাঈ গাপালরাও যাশী ক িছেলন? 

 

UNIT II 

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

       য কান চারিট ে র উ র দাও 

a) Discuss the role of Vidyasagar in the spread of women education. 

নারী িশ ার সাের িবদ াসাগেরর ভূিমকা আেলাচনা কর। 

 

b) What is the role of Vishakha Guidelines 2013 in the Women Empowerment? 

নারীর মতায়েন ২০১৩ সােলর িবশাখা গাইডলাইন কী ভূিমকা পালন কেরেছ? 

c) Describe the position of women in Vedic Age. 

বিদক যুেগ নারীেদর সামািজক অব া িনেয় আেলাচনা কর। 

d) Write a short note on Domestic Violence Act,2005. 

Domestic Violence Act 2005 স েক সংি  টীকা লখ। 

    e) Elucidate the definition and purpose of Gender Audit. 

         জ ার অিডট এর সং া দাও এবং এর উে শ  ব াখ া কর। 

f) What do you know about the National Plan of Action for the Girl Child for 

1991to2000? 

         National Plan of Action for the Girl Child for 1991 to 2000 স েক তুিম কী জান? 

UNIT III 

3. Answer any one of the following questions:                        10X1=10                                   

    য কান একিট ে র উ র দাও 

a) Evaluate the role of Bengali women in the freedom movement of India. 

ভারেতর াধীনতা আে ালেন বাঙািল মিহলােদর ভূিমকার মূল ায়ন কর। 

b) Discuss the thoughts of Rabindranath Tagore on women empowerment. 

      নারীর মতায়ন স েক রবী নাথ ঠাকুেরর ভাবনা িনেয় আেলাচনা কর। 


