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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 
B.A. Honours 5th Semester Examination, 2021-22 

PLSADSE02T-POLITICAL SCIENCE (DSE1/2) 
WOMEN POWER AND POLITICS 

Time Allotted: 2 Hours  Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথাসmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

1. Answer any five questions from the following: (within 30 words each) 
িনmিলিখত য- কােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৩০ শেbর মেধ ) 

2×5 = 10

(a) Define Patriarchy. 
িপtতািntকতার সংjা দাও। 

(b) Mention two features of liberal feminism. 
উদারৈনিতক নারীবােদর dিট বিশ  উেlখ কেরা। 

(c) Mention two criticisms of radical feminism.  
র ািডক াল নারীবােদর dিট সমােলাচনা উেlখ কেরা। 

(d) What is the main argument of black feminism? 
k া  নারীবােদর মূল বkব  িক ? 

(e) What do you mean by sexual division of labour? 
েমর যৗন িবভাজন বলেত িক বােঝা ? 

(f) What is the significance of SEWA? 
SEWA-র তাৎপয িক ? 

(g) What is the significance of CEDAW? 
CEDAW-র তাৎপয িক ? 

(h) Give two instances of gender discrimination in a patrilineal family.  
িপtkলিভিtক পিরবােরর িল  বষেম র dিট উদাহরণ দাও। 

(i) Mention two property rights of Indian women. 
ভারতীয় নারীেদর dিট সmিtর অিধকার উেlখ কেরা। 

  
2. Answer any two questions from the following: (within 100 words each) 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট ১০০ শেbর মেধ ) 
5×2 = 10

(a) Explain briefly the feminist view on the difference between sex and gender.  
‘ সk’ ও ‘ জnার’-এর পাথেক র নারীবাদী দৃি ভ ীিট সংিkpভােব ব াখ া কেরা। 

(b) ‘Personal is political’ — Explain. 
‘ব িkগত হয় রাজৈনিতক’ — ব াখ া কেরা। 



CBCS/B.A./Hons./5th Sem./PLSADSE02T/2021-22 

5179 2

(c) Write a short note on AIWC. 
AIWC-র উপর একিট টীকা লেখা। 

(d) Explain briefly the basic argument of ecofeminism. 
পিরেবশবাদী নারীবােদর মূল বkব িটর একিট সংিkp ব াখ া দাও। 

  
3. Answer any three questions taking one question from each module: (within 350     

words each) 
pিতিট মিডউল থেক একিট কের p  িনেয় য- কােনা িতনিট pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৩৫০ 
শেbর মেধ ) 

10×3 = 30

 MODULE-I
(a) Explain the biologism vs. social constructivism debate of feminist theory. 

নারীবাদী তেtt জিবক বনাম সামািজক িনমাণবাদী িবতকিট ব াখ া কেরা।  
(b) Explain the feminist critique of public-private divide. 

জন পিরসর ও ব িkগত পিরসর িবভাজেনর নারীবাদী সমােলাচনািট ব াখ া কেরা। 
  
 MODULE-II 

(c) Explain the idea of radical feminism. 
র ািডক াল নারীবােদর ধারণািট ব াখ া কেরা। 

(d) Evaluate the concept of socialist feminism.  
সমাজতািntক নারীবােদর ধারণািটর মূল ায়ন কেরা। 

  
 MODULE-III 

(e) Give a historical outline of women’s struggle in pre-independent India. 
sাধীনতা-পূববতী ভারতবেষ নারীেদর সংgােমর একিট ঐিতহািসক rপেরখা দাও। 

(f) Write an essay on women’s movement in India since 1980s. 
১৯৮০-র দশক থেক ভারতবেষ নারীবাদী আেnালেনর উপের একিট pবn লেখা। 

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp to 

their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after end 
of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong submission 
(at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple copies of the 
same answer script. 

 
——×—— 

 


