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B.A. 5th Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: GE-I  
Women’s Studies in India 

Time: 3 Hours                                                          Full Marks: 60 
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 
দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখযাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 

যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় ঈত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 
1. Answer any Six of the following questions:                                5x6=30 

নীর্েয যম যকান ছয়ক্ষি প্রর্েয ঈত্তয দাওঃ  
a) Write a note on Eco-Feminism. 

ক্ষযর্ফ নাযীফাদ (আর্কা-যপক্ষভক্ষনেভ)-এয ঈয একক্ষি িীকা যেনা কয।     
b) What do you understand by the term Gender Politics? 

ক্ষরঙ্গ যােনীক্ষে ফরর্ে েুক্ষভ কী যফাঝ? 
c) Write a short note on the principal features of marriage as an institution. 

একক্ষি প্রক্ষেষ্ঠান ক্ষর্র্ফ ক্ষফফার্য ভূর বফক্ষষ্ট্যগুক্ষরয ঈয একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যেনা কয।   
d) Write a short note on the contributions of Sister Nivedita in Indian society.  

বাযেীয় ভার্ে বক্ষগনী ক্ষনর্ফক্ষদোয ফদান ক্ষফলর্য় একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যেনা কয। 
e) Discuss the role of Pandita Ramabai Saraswati in women’s empowerment in colonial 

India.  
ঔক্ষনর্ফক্ষক বাযর্ে নাযীয িভোয়র্নয েনয ক্ষিো যভাফাই যস্বেীয বূক্ষভকা অর্রােনা কয।  

f) Comment on the participation of women in politics in independent India. 
স্বাধীন বাযর্ে যােনীক্ষের্ে নাযীয ংগ্রর্ণয ক্ষফলয়ক্ষিয ঈয ভন্তফয কয।  

g) Discuss about the Vishakha Guidelines. 
ক্ষফাখা গাআডরাআন ক্ষফলর্য় অর্রােনা কয। 

h) What do you mean by gender inequality?  
ক্ষরঙ্গ বফলভয ফরর্ে েুক্ষভ কী যফাঝ?   

2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
   নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয ঈত্তয দাওঃ  

a) Define patriarchy. What are its features?  
      ক্ষেৃের্েয ংজ্ঞা দাও। এয ভূর বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর কী?      
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b) Do you think that women get equal treatment in respect of health issues in India? 
    েুক্ষভ কী ভর্ন কয যম বাযর্ে নাযীযা স্বাস্থয ম্পক্ষকণে ক্ষফলর্য় ভান ফযফায ান?     
c) Discuss about the emergence and development of Women’s Studies in India. 
    বাযর্ে নাযীফাদ েেণায ঈদ্ভফ ও ক্ষফকা ম্পর্কণ অর্রােনা কয। 
d) Evaluate the contributions of Ishwar Chandra Vidyasagar in the emancipation of women.  
    নাযীভুক্ষিয যির্ে ইশ্বয েন্দ্র ক্ষফদযাাগর্যয ফদান ভূরযায়ন কয। 
e) Discuss about the nature of social and domestic violence on women in India. 
    বাযযে নাযীয ঈয াভাক্ষেক ও গাণস্থয ক্ষংায প্রকৃক্ষে ক্ষফলর্য় অর্রােনা কয।    
 

--------  
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B.A. 5th Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: History 
Paper: GE-I (OR)  

Some Perspectives of Women’s Rights in India 
Time: 3 Hours                                                          Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখযাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 
যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় ঈত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 

1. Answer any Six of the following questions:                                5x6=30 
নীর্েয যম যকান ছয়ক্ষি প্রর্েয ঈত্তয দাওঃ  

a) Write a short note on the Universal Declaration of Human Rights. 
‘Universal Declaration of Human Rights’ সম্পর্কে একটি সংটিপ্ত টিবন্ধ লখ।  

b) Enumerate the laws that are implemented by the Indian Government to prevent 
crime against women? 
িারীর্ের টবরুর্ে ঘিা অপরাধ প্রটির্রার্ধ ভারি সরকার কিত েক প্রযুক্ত আইিগুটর্ক িাটকাবে কর।  

c) What is female foeticide? What measures have been taken to prevent this social 
evil? 
কিযাভ্রূণ হিযা কী? এই সামাটিক বযাটধ প্রটিহি করার িিয কী কী বযবস্থা গতহীি হর্ের্ে? 

d) How can domestic violence against women be prevented? 
কীভার্ব িারীর্ের টবরুর্ে সংঘটিি পাটরবাটরক টহংসার্ক প্রটিহি করা যাে? 

e) What are the legal rights enjoyed by a female divorcee in India? 
ভারর্ি একিি টববাহটবটিন্না নাযী কী কী আইটি অটধকার লভাগ কর্রি?    

f) Write a brief note on National Commission for Women. 
বাযেীয় ভক্ষরা কক্ষভন সম্পর্কে একটি সংটিপ্ত টিবন্ধ রচিা কর।   

g) What are the functions of Family Courts in India? 
ভারর্ি াক্ষযফাক্ষযক অদারে গুটর কাি কী কী?  

h) What are the political rights enjoyed by women in India? 
ভারর্ি িারীরা কী কী রািনিটিক অটধকার লভাগ কর্রন?  
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2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
   নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয ঈত্তয দাওঃ  

a) How does the Indian Constitution provide equality for women through 
Fundamental Rights? 
লমৌটক অটধকার গুটর মর্ধয টের্ে ভারর্ির সংটবধাি কীভার্ব িারীর্ের ভভমণাদা টের্ের্ে?  

b) In what ways are the human rights of women in India violated? 
        কীবার্ফ ভারর্ি িারীর্ের মািবাটধকারগুট টিি হে? 

c) Analyze the significance of ‘Dowry Prohibition Act’ in restricting the practice of 
Dowry.      
পণপ্রথা প্রটির্রার্ধ ‘Dowry Prohibition Act’ এর িাৎপেে টবর্েষণ কর।  

d) What are the legal measures taken to restrict crime against working women in 
India? 

        ভারর্ি কমেরি িারীর্ের টবরুর্ে ঘিা অপরাধ েমর্ি কী কী আইিী বযবস্থা লিওো হর্ের্ে? 
e) Briefly narrate some projects undertaken by the Union Government of India for the 

empowerment of women. 
        ভারর্ি িারীর্ের িমিাের্ি লকন্দ্রীে সরকার কিত েক গতহীি কর্েকটি প্রকল্পর্ক সংর্ির্প টববতি কর।  

 
 

--------  
 

 


