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B.A. 5 Semester (General) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: History
Paper: GE-I
Women 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 ংখ্যাগুক্ষর ূ 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 Raja Rammonhan Roy’s role in the abolition of the custom of

Sati.
েীদা প্রর্ায ফার্ন যাো যাভর্ভান যায়-এয বূ ক্ষভকায ঈয একক্ষি িীকা যেনা কয।
b) What do you understand by the term ‘Patriarchy’?
‘ক্ষেৃেন্ত্র’ ফরর্ে কী যফাঝ?
c) Write a short note on Ishwar Chandra Vidyasagara’s efforts regarding Hindu Widow
re-marriage.
ক্ষন্দু ক্ষফধফাক্ষফফা প্রফেণন ক্ষফলর্য় ইশ্বয েন্দ্র ক্ষফদযাাগর্যয প্রর্েষ্টায ঈয একক্ষি িীকা যেনা কয।
d) What is the difference between the terms ‘Gender’ and ‘Sex’?
‘যেণ্ডায’ এফং ‘যক্স’ ব্দ দু ক্ষিয ভর্ধয ার্ণকয ক্ষক?
e) Discuss about the relation between ‘Gender’ and ‘Religion’.
‘যেণ্ডায’ এফং ‘ধর্ভণয’ ভর্ধয ম্পকণ ক্ষফলর্য় অর্রােনা কয।
f) Discuss about the laws defending Indian women against any violence occurred on
her.
বাযেীয় নাযীয ঈয যকানও ক্ষংাত্মক অেযর্ণয যির্ে যম অআনগুক্ষর োাঁয যিার্র্ণ ফযফহৃে য় য
ক্ষফলর্য় অর্রােনা কয।
g) Describe the benefits of Women’s movement in India.
বাযর্ে নাযী অর্ন্দারর্নয ু পর ক্ষফলর্য় অর্রােনা কয।
h) Write a short note on ‘Vishakha Guidelines’.
‘ক্ষফাখ্া গাআডরাআন’ ক্ষফলর্য় একক্ষি িীকা যেনা কয।
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2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয ঈত্তয দাওঃ
a) Discuss about the growth of Women’s Studies in India.
বাযর্ে ভানফীক্ষফদযা েেণায ক্রর্ভান্নক্ষে ক্ষফলর্য় অর্রােনা কয।
b) Describe the issues facing by Indian women regarding their health.
বাযেীয় নাযী ভাে স্বাস্থযক্ষফলর্য় কী কী ভযায ম্মু খ্ীন ন, যগুক্ষর ফণণনা কয।
c) What do you understand by the term ‘family’? Discuss about the characteristics of
family?
‘ক্ষযফায’ ফরর্ে ক্ষক যফাঝ? ক্ষযফার্যয বফক্ষষ্টয অর্রােনা কয।
d) Describe Women’s movement in independent India.
স্বাধীন বাযর্ে নাযী অর্ন্দারন ক্ষফলর্য় ফণণনা কয।
e) What is ‘Gender Budget’? Write a short note on the importance of Gender Budget
in India.
‘ক্ষরঙ্গ ফার্েি’ ফরর্ে ক্ষক যফাঝায়? বাযর্ে ক্ষরঙ্গ ফার্েি-এয গুরুত্ব ক্ষফলর্য় একক্ষি িীকা যরখ্।
------------------------

~2~

th

B.A. 5 Semester (General) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: History
Paper: GE-I (OR)
Some Perspectives of Women 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 ংখ্যাগুক্ষর ূ 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) What do you mean by ‚human rights‛?
‘ভানফ ক্ষধকায’ ফরর্ে েুক্ষভ কী যফাঝ?
b) How does the Charter of the United Nations ensure the human rights of women?
ক্ষম্মক্ষরে োক্ষেুর্েয নদ কীবার্ফ নাযীর্দয ক্ষধকাযর্ক ু ক্ষনক্ষিে কর্যর্ছ?
c) How does the Indian Constitution provide equal rights for women?
বাযেীয় ংক্ষফধান কীবার্ফ নাযীর্দয েনয ভান ক্ষধকায প্রদান কর্যর্ছ?
d) Write a short note on the ‘Minimum Wage Act’ of 1948.
১৯৪৮ ার্রয ‘Minimum Wage Act' ম্পর্কণ একক্ষি ংক্ষিপ্ত ক্ষনফন্ধ যরখ্।
e) How the ‘Family Courts Act’ does protect the rights of women after her marriage?
ক্ষফফার্য য নাযীর্দয ক্ষধকায ‘Family Courts Act’ কীবার্ফ যিা কর্য র্ার্ক?
f) What is the role of the ‘Pre Natal Diagnostic Test Act’ in contemporary India?
ভাভক্ষয়ক বাযর্ে ‘Pre Natal Diagnostic Test Act' এয বূ ক্ষভকা কী?
g) Why the dowry system is considered as a social evil?
ণ প্রর্ার্ক যকন একক্ষি াভাক্ষেক ফযাক্ষধ রূর্ ক্ষফর্ফেনা কযা য়?
h) What is ‘Uniform Civil Code’?
ক্ষবন্ন যদওয়ানী ক্ষফক্ষধ কী?
2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয ঈত্তয দাওঃ
a) Describe in short, some landmark court cases that protect the rights of Indian
women.
বাযেীয় নাযীর্দয ক্ষধকাযর্ক যিা কর্যর্ছ এরূ, ঈর্েখ্র্মাগয কর্য়কক্ষি ক্ষফোযক্ষফবাগীয় ভাভরায ংক্ষিপ্ত
ক্ষফফযণ দাও।
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b) Do you think that the ‘Protection of Women from Domestic Violence Act’ is able to
minimize violence against women in India?
েুক্ষভ ক্ষক ভর্ন কয যম, ‘Protection of Women from Domestic Violence Act’ বাযর্ে নাযীর্দয
প্রক্ষে ক্ষংার্ক প্রক্ষভে কযর্ে ভর্ণ র্য়র্ছ?
c) Describe in brief the objectives and tenets of ‘Vishakha Guidelines’.
‘Vishakha Guidelines’-এয ঈর্েয ও ভূ রনীক্ষে গুক্ষর ংর্ির্ ঈর্েখ্ কয।
d) Narrate the role of some Non- Government Organizations that are fighting for
women rights in India.
বাযর্ে নাযীর্দয ক্ষধকায যিায েনয রড়াআ কযর্ছ এরূ কক্ষেয় ‘Non-Government
Organization’এয বূ ক্ষভকা ক্ষফফৃ ে কয।
e) What steps are being taken to empower women in India?
বাযর্ে নাযীর্দয িভোয়র্ন কী কী দর্ি গ্রণ কযা র্ে?
------------------------
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