
Women studies General Fourth Paper 

1. What is gender discrimination according to you? 

2. Write full form of CEDAW. 

3. When did family court law start functioning in west bengal? 

4. Define Patriarchy. 

5. Who wrote the 'Second Sex'? 

6. What is the focus of the “Towords Equality Report”? 

7. Name the gender inequality deciding factors? 

8. How to calculate women's nutritional levels? 

9. Define sex ratio. 

10. What was the Literacy rate of indian women in 2011? 

11. Which year is known as the international Women's Year? 

12. What is the main goal of the UNIFEM? 

13. What is the aim of Domestic Violence Act? 

14. Write Everything you know about the fourth World  Women Conference held in Beijing in 

1995. 

15.   Do you think women can take effective part in country's economic development?Write with 

example. 

16. What is the National Women's Empowerment policy(2001)? Do you think this policy is 

adequate to empower women by eliminating all problems?Give a critical analysis in the 

context of Indian women. 

17. What are the measures to understand Women's status in India? Elaborate. 

18. What are the policies and course of actions or suggestions taken by the Indian Government to 

eradicate gender discrimination? 

19. Who are 'missing women'? Why is it prominent in our country? 

20. Write short note 

A) CEDAW- it's beginning and significance 

B) violence against women 

C) women and work 

D) injustice to girl child and law 

E) status of women in India 

F) History of feminist theory 

G) role of Panchayat to eradicate gender inequality in India 

H) Feminist movement in India 

 

   



বিভাগ খ  
১৪। ১৯৯৫ সালে বিবজিং এ অনবুিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সলেেন সম্পলকথ  জা যান বেখ। 

১৫।তুবি বক িলন কর একটি বেলের অর্থননবতক উন্ননয়লনর বেলে িবিোরা গুরুত্বপরূ্থ 
ভুবিকা পােন করলত পালর ? 

বতািার উত্তর উোিরন সি িযখযা কর। 
১৭। ২০০১ সালে ব াবিত িবিো সািযতার জনয জাতীয় নীবতটি কী?তুবি কী িলন 
কর এই নীবতটি ভারতীয় িবিোলের েিতায়লনর সিসযাটি েূরীকরলর্র জনয যলর্ষ্ট ? 
সিালোচনার েবৃষ্টভঙ্গীলত , ভারতীয় নারীলের প্রসলঙ্গ আলোচনা কর । 
১৮।ভারতিলিথ িবিোলের অিস্থান পবরিাপ করার জনয কী কী বনলেথেক িযিহৃত তা 
বিসৃ্তত ভালি বেখ। 
১৯। ভারত সরকার কতৃক গিৃীত বেঙ্গ বিিিয েরুীকরর্ নীবতগুবে এিিং গ্রিনলযাগয 
িযিস্থা িা সুপাবরে গুবে কী কী? 
২০। বনরুবেষ্ট িা ‘িাবরলয় যাওয়া’ িবিো িেলত কী বিাঝ ?অননু্নত বেলে  এই 
সিসযা বিবে বকন ? 
২১।‘CEDAW’ – র সচূনা  তা ৎ পর্ ্য  । 
২২। নারীলের বিরূলে বিিংসািেূক আচরর্ । 
২৩। নারী ও কাজ 
২৪।কনযা বেশুর ওপর িঞ্চনা ও আইন। 
২৫।ভারতিলিথ িবিো বের অিস্থান। 
২৬.নারীিােী তলত্বর ইবতিাস। 
২৭।ভারতিলিথ বেঙ্গ বিিিয েবুরকরলর্র বেলে পঞ্চালয়লতর ভুবিকা। 
২৮।ভারতিলিথর নারীিােী আলদােন।                                         
  
   


