
B. A. 6th Semester (Honours) Examination, 2021 

Subject: Political Science 

Course ID: 60816                                                               Course Code: AHPLS/603/DSE-3 

Course Title: Women, Power and Politics   

Full Marks: 40                                                                                           Time: 2 Hours 

 

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

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দি ন া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 
 

 
 
1. Answer any five of the following questions:                                             2×5= 10 
িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাচঁ ট ে র উ র দাও। 
 
a) What do you mean by patriarchy? 
‘িপতৃত ’ বলেত তিম িক বাঝ? 
 
b) What is feminism? 
নারীবাদ িক? 
 
c) Name any two radical feminist thinkers. 
য কান দু’জন র ািডক াল নারীবাদীর নাম লখ। 

 
d) What do you mean by gender politics? 
িল  রাজনীিত বলেত তিম িক বাঝ? 
 
e) Write any two limitations of post-modern feminism. 
উ র-আধুিনক নারীবােদর য কান দুেটা সীমাব তা লখ। 
 
f) Who wrote A Vindication of the Rights of Woman and when was it published? 
A Vindication of the Rights of Woman ট কার লখা এবং কত সােল এ ট কািশত হয়?  
 
g) What is gender socialization? 
িল িভি ক সামা জকীকরণ িক? 
 
h) Name any two Women’s organizations in pre-independent India. 

াক- াধীন ভারেতর দুেটা মিহলা সংগঠেনর নাম লখ। 
 
  
 

2. Answer any four of the following questions:                                           5×4= 20 
িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও। 
 
a) Differentiate between Sex and Gender. 
িল  ও জ ার— এর মেধ  পাথক  িন পণ কর। 



b) Write a short note on liberal feminism. 
‘উদারৈনিতক নারীবাদ’ স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 
 
c) Discuss, in brief, the role of family as a patriarchal Institution. 
িপতৃতাি ক িত ান িহেসেব পিরবােরর ভূিমকা সংে েপ আেলাচনা কর। 
 
d) Write a short note on the division of private sphere and public sphere. 
ব পিরসর এবং গণপিরসেরর মেধ  িবভাজন স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 
 
e) What do you mean by gender inequality? 
িল  বষম  বলেত তিম িক বাঝ?  
 
f) Identify the major causes for the rise of violence against women in India. 
ভারেত মিহলােদর িব ে  িহংসা বৃ র মূল কারণ েলােক িচি ত কর। 

 
 
3. Answer any one of the following questions:                                             10×1= 10 
িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও। 
 
a) Write a note on the origin and development of feminism. 
নারীবােদর উ ব ও িবকাশ স েক এক ট ট কা লখ। 
 
b) Critically discuss various trends and perspectives of the women's movement in India. 
ভারেত নারী আে ালেনর িবিভ  ধারা এবং দৃ ভি  সমােলাচনাসহ আেলাচনা কর। 
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