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দি ণ া

সংখ া িল ে র পূণমান িনেদশ কের

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব এবং িব িবদ ালেয়র িনয়ম অনুসরণ
কের উ রপ আপেলাড করেত হেব।

1. Answer any six of the following questions. Write each answer within 200 words: 6x5=30
িন িলিখত য কান ছয়

ে র উ র দাও। িত

উ র ২০০ শে র মেধ িলখেত হেব।

(a) How does the family socialize children on the basis of gender?
পিরবার িকভােব িলে র িভি েত িশ েদর সামািজকীকরণ কের ?
(b) What are the causes of infanticide?
িশ হত ার কারণ িল কী কী?
(c) Distinguish between productive and reproductive work.
উৎপাদনমুলক এবং পুন ৎপাদন মূলক কেমর মেধ পাথক িনণয় কর।
(d) Why is female foeticide increasing in modern times?
কন আধুিনক সমেয় কন া নহত ার সংখ া বাড়েছ?
(e) Suggest remedial measures for domestic violence against women.
নারীেদর িব ে গাহ িহংসা িতকােরর উপায় িন পণ কর।

(f) What do you mean by role conflict of women?
নারীেদর ভূ িমকাবলেত িক বাঝ?
(g) Do you support reservation for women in political bodies? Give two reasons.
রাজৈনিতক সং ােত নারীেদর জন সংর ণ তু িম িক সমথন কর? দু যুি দাও।
(h) What are the main features of liberal feminism?
উদারৈনিতক নারীবােদর মূল বিশ েলা কী কী?

2. Answer any three questions. Write each answer within 400 words:
য কান িতন

ে র উ র দাও। িত

উ র ৪০০শে র মেধ িলখেত হেব।

(a) Discuss with examples the nature of gender discrimination in Indian society.
ভারতীয় সমােজ িল ৈবষেম র কৃ িত উদাহরণসহ আেলাচনা কর।
(b) Suggest remedial measures to stop child marriage.
বাল িববাহ িতেরােধর উপায় িন পণ কর।
(c) Analyze invisibility of women’s work in different domains.
িবিভ
ে মিহলােদর কােজর অদৃশ তা পরী া কর।
(d) Why are the women underrepresented in politics? Explain.
কন রাজনীিত ত মিহলারা অসম- িতিনিধে র িশকার? ব াখ া কর।
(e) What are the major arguments of socialist feminism?
সমাজতাি ক নারীবােদর মুখ ব ব িল িক?

___________________________

3x10=30

