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

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 
পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

1. Answer any two of the following questions:        2⅟2 x 2=5 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে দুক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                       

a) What is feminism? 

োরীবাদ কী? 

b) Define gender vis-à-vis sex. 

যসক্স এর ক্ষবপরীশ্নে যেন্ডার এর সংজ্ঞা ক্ষেশ্নদণশ কর। 

c) What is gender inequality? 

ক্ষিঙ্গ ববষময কী? 

d) Who is the author of the book ‘The Second Sex’? 

‘দয যসশ্নকন্ড যসক্স’ গ্রন্থক্ষির রচক্ষয়ো যক? 

e) What is patriarchy? 

ক্ষপেৃেন্ত্র কী? 

f) What is liberal feminism? 

উদারপন্থী  োরীবাদ  কাশ্নক  বশ্নি ? 

g) What is eco-feminism? 

বাস্তু োরীবাদ কী? 

h) What is women’s liberation? 

োরী স্বাধীেো বিশ্নে কী যবাঝায়?   



2. Answer any one of the following questions:            5 x 1=5 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) What are the main points of liberal feminism?  

উদারনেক্ষেক োরীবাদ এর মূি ববক্ষশষ্ট্যগুশ্নিা কী কী?  

b) What is gender equality? Explain briefly. 

ক্ষিঙ্গ-সাময কী? সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর।  

c) Explain the notion of economic freedom of women?  

োরীশ্নদর অর্ণনেক্ষেক স্বাধীেোর ধারণাক্ষি বযাখ্যা কর। 

d) Distinguish among different levels of misogyny in regards to feminism. 

োরীবাদ প্রসশ্নঙ্গ োরী ক্ষবশ্নেশ্নষর ক্ষবক্ষভন্ন স্তশ্নরর মশ্নধয পার্ণকয কর। 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) What, according to the feminist, is the origin of sex difference heredity or environment? 

Elucidate in this context the main contention of feminism. 

োরীবাদীশ্নদর মশ্নে ক্ষিঙ্গনবষশ্নমযর উৎস ক্ষক বংশগক্ষে ো পক্ষরশ্নবশ? এই প্রসশ্নঙ্গ োরীবাশ্নদর মূি বক্তবয 

বযাখ্যা কর। 

b) Discuss the different waves of feminist movement. 

োরীবাদী আশ্নদািশ্নের ক্ষবক্ষভন্ন ধারা বা েরশ্নঙ্গর বযাখ্যা দাও। 

c) In  which  sectors  do  we  find  gender  discrimination  in  our  society. 

আমাশ্নদর  সমাশ্নে  যকাে  যকাে  যিশ্নে  ক্ষিঙ্গ–ববষময  িিয  করা  যায়? 

d) Is the position of women in work place satisfactory? Discuss. 

কমণশ্নিশ্নে  োরীর  অবস্থাে  সশ্নন্তাষেেক  বশ্নি  মশ্নে  করা  যায়  ক্ষক? আশ্নিাচো কর।  


