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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 five of the following questions:                   2x5=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:   
                                    

a) What is meant by feminism? 

োরীবাদ বিশ্নে কী যবাঝায়? 

b) What is radical feminism? 

চরমপন্থী োরীবাদ কাশ্নক বশ্নি? 

c) Write the names of two famous feminists? 

ক্ষবখ্যাে দুই োরীবাদীর োম যিখ্? 

d) What is gender discrimination? 

ক্ষিঙ্গ-ববষময ক্ষক? 

e) Write the names of different forms of feminism 

োরীবাশ্নদর ক্ষবক্ষভন্ন রূশ্নপর োম যিখ্? 

f) Which day is observed as World Women's Day? 

যকাে ক্ষদেক্ষি ক্ষবশ্ব োরী ক্ষদবস ক্ষহসাশ্নব পাক্ষিে হয়? 

g) Who were the first proponents of women's rights movement? 

োরীর অক্ষিকার আশ্নদািশ্নের প্রর্ম প্রবক্তা যক ক্ষিশ্নিে? 

h) What is meant by the right to equality 

সাশ্নমযর অক্ষিকার বিশ্নে কী যবাঝায়? 

 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:   
 

a) Explain in brief the views of liberal feminism. 

উদারপন্থী োরীবাদ-এর সংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ দাও। 
b) Explain the root causes of gender inequality in society 

সমাশ্নে ক্ষিঙ্গ-ববষশ্নমযর মূি কারণগুশ্নিা উশ্নেখ্ পূবণক বযাখ্যা কর। 
c) What is Patriarchy? Explain in detail. 

ক্ষপেৃোক্ষিকো বিশ্নে ক্ষক যবাঝায়? ক্ষবশশ্নদ আশ্নিাচো কর। 
d) Discuss the importance of political and economic rights to improve women. 

োরীর উন্নক্ষে সািশ্নে রােনেক্ষেক ও অর্ণনেক্ষেক অক্ষিকাশ্নরর গুরুত্ব আশ্নিাচো কর। 



e) Discuss the beginnings of the women's movement in the colonial era. 

ঔপক্ষেশ্নবক্ষশক যুশ্নের োরী আশ্নদািশ্নের সূত্রপাে আশ্নিাচো কর। 
f) What is the source of gender inequality - heredity or environment? Explain the main points of femi-

nism in this context. 

ক্ষিঙ্গনবষশ্নমযর উৎস ক্ষক - বংশেক্ষে ো পক্ষরশ্নবশ? এই প্রসশ্নঙ্গ োরীবাশ্নদর মূি ক্ষবষয়ক্ষি বযাখ্যা কর। 
 

3. 3. Answer any one of the following questions:                                                       10x1=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 

a) Give your own opinion about the position of women in workplace. Is it satisfactory? 

কমণশ্নিশ্নত্র োরীশ্নদর অবস্থাে ক্ষক সশ্নন্তাষেেক? ক্ষেশ্নের মোমে যিখ্। 
b) Discuss in detail what problems women face in the workplace. 

কমণশ্নিশ্নত্র মক্ষহিারা কী কী সমসযার সমু্মখ্ীে হে যস সম্পশ্নকণ ক্ষবশদ আশ্নিাচো কর। 
c) Discuss in detail the three waves of feminism. 

োরীবাশ্নদর ক্ষেেক্ষি েরঙ্গ ক্ষবশশ্নদ আশ্নিাচো কর। 


