B.Ed. SEM-IV Examination: 2022
Course-VI
Subject: Gender, School and Society
Time: 2 Hours

F.M. 35

(The figures in the margin indicate full marks)
Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable
1. Answer any five questions.

(2 × 5 = 10)

যেক োক ো পোাঁচটি প্রকের উত্তর টি ।
(a) Distinguish between gender studies and women studies.

টিঙ্গ টিষয় চচচো এিং োরী টিষয় চচচোর মকযে পোর্চ ে টিখু ।
(b) Define gender identity.
টিঙ্গ পটরটচটির সংজ্ঞো টি ।
(c) Give one example of social construction of gender.
সমোজ আকরোটপি টিঙ্গগি সংগঠক র এ টি উিোহরণ টি ।
(d) Mention any two roles of family to reduce problems in relation to gender bias.
টিঙ্গগি পক্ষপোটিত্ব সমসেোর িূ রী রকণ পটরিোকরর িু টি ভূ টম ো উকেখ
(e) What is gender stereotype?

রু ।

টিঙ্গগি ছোাঁচ িিকি ী যিোঝোয়?
(f) Write any two contributions of Raja Rammohan Roy in gender studies.
টিঙ্গটিষয় চচচোয় রোজো রোমকমোহ রোকয়র িু টি অিিো টিখু ।
(g) Give one example of hidden curriculum in relation to gender.
টিঙ্গ সম্পট ি
চ গুপ্ত পোঠক্রম-এর এ টি উিোহরণ টি ।
2. Answer any three questions.

(5 × 3 = 15)

যেক োক ো টি টি প্রকের উত্তর টি ।

(a) Describe briefly the major causes of gender discrimination.
টিঙ্গগি বিষকমের প্রযো
োরণগুটি সংকক্ষকপ িণচ ো রু ।
(b) Write short note on gender balanced curriculum.
টিঙ্গ সম্পট ি
চ এ টি সু ষম পোঠক্রম সম্পক চ সংকক্ষকপ িী ো টিখু ।
(c) Explain the paradigm shift in women studies.
োরীটিষয়

চচচোর িৃ ষ্টোন্তমূ ি

পটরিিচ সম্পক চ িেোখেো

রু ।

(d) Cite examples participation of different types of genders which have been incorporated in the secondary
school curriculum of West Bengal.
পটিমিকঙ্গর মোযেটম টিিেোিয় পোঠক্রকম অন্তভুচক্ত টিটভন্নপ্র োর টিকঙ্গর অংশগ্রহণ সম্পক চ উিোহরণ টি ।
(e) What is the relationship between gender and socialization?
টিঙ্গ এিং সোমোটজ ী রণ -এর মকযে সম্প চ ট ?
3. Answer any one question.

(10 × 1 = 10)

যেক োক ো এ টি প্রকের উত্তর টি ।
(a) Mention the recommendations of different committees and commissions on expansion and
empowerment of women education in independent India.
স্বোযী ভোরকি োরীটশক্ষোর প্রসোর এিং ক্ষমিোয়ক টিটভন্নপ্র োর টমটি এিং টমশক র সু পোটরশগুটি উকেখ রু ।
(b) Describe briefly different aspects of gender discrimination in the textbooks of school curriculum.
টিিেোিয় পোঠক্রম -এর পোঠেপুস্তক টিঙ্গবিষকমের টিটভন্ন যপ্রটক্ষি সংকক্ষকপ আকিোচ ো রু ।
(c) Discuss in brief the roles of teachers in addressing sexual harassment and abuse.
যেৌ হয়রোট এিং অপিেিহোর-এর যমো োটিিোয় টশক্ষ কির ভূ টম োগুটি আকিোচ ো

রু ।

