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

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

1. Answer any five of the following questions:                                          2×5=10 

িন িলিখত য কােনা পাচঁিট ে র উ র দাও: 

a) What is ‘feminism’? 

‘নারীবাদ' বলেত িক বাঝায়? 

b) What is mean by gender equality? 

িল  সাম  বলেত িক বাঝায়? 

c) What is women’s rights?  

নারীর অিধকার বলেত িক বাঝায়?  

d) What are the key points behind the second wave of feminism?  

নরীবােদর ি তীয় তর  কা  িবষয় িলেক ক  কের দখা িদেয়িছল? 

e) What is eco-feminism? 

বা  -নরীবাদ িক? 

f) What are feminist values?  

নারীবাদী মূল েবাধ িক?  

g) What are the types of feminism?  

নারীবােদর কার িল কী কী?  

h) Write the names of a few Indian thinkers who are the parts of feminist movement. নারীবাদী 

আে ালেনর সােথ যু  কেয়কজন ভারতীয় িচ ািবদেদর নাম লখ। 
 

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

িন িলিখত য কােনা চারিট ে র উ র দাও:                  

a) Explain in brief about the key points of socialist feminism. 

b) সমাজতাি ক নারীবােদর মূল ব ব  সংে েপ আেলাচনা কর। 

c) Give your own opinion about the position of women in workplace. 

কমে ে  নারীেদর অব ান স েক িনেজর মতামত লখ। 

d) Briefly explain the notion of Patriarchy 

িপতৃতাি কতার ধারনািট সংে েপ ব াখ া কর। 
e) Explain in brief the main concept of Pragmatic feminist philosophy. 



  

েয়াগবাদী নারীবাদ দশেনর মূল ভাবনা সংে েপ আেলাচনা কর। 

f) Elucidate the notion of economic freedom of women. 

নারীর অথৈনিতক াধীনতার ধারনািট ব াখ া কর। 
g) Discuss the distinction between Sex and Gender. 

Sex এবং Gender এর মেধ  পাথক  আেলাচনা কর। 

3. Answer any one of the following questions:            10×1=10 

িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও। 

a) What are main reasons behind gender inequality? Explain and examine. 

িল - বষেম র মূল কারণ িল িব ািরত ব াখ া ও িবচার কর। 

b) Discuss broadly the three waves of feminism. 

নারীবােদর িতনিট তর  িবশেদ আেলাচনা কর। 

c) Discuss in detail about ‘Eco-feminism’. 

‘পিরেবশবাদী নারীবাদ’ স েক িব ািরত আেলাচনা কর। 


