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UNIT I 

 
1. Answer any five of the following questions:                                                      (2x5=10) 

িন িলিখত যেকান পাচঁ ট ে র উ র দাও ৷   
I. What is the meaning of the term exchange 

িবিনময় শ টর অথ িক? 

II. Who brought the word phenomenology into sociology? 

 প বাদ শ ট সমাজতে  ক িনেয় এেসেছন? 

III. Analyse the meaning of the term ethnomethodology. 

জনজীবন প িতশ টর অথ িবে ষণ কেরা । 

IV. What is feminism?  

নারীবাদ কােক বেল? 

V. What do you mean by postmortem culture? 

উ র আধুিনক সং ৃ িত বলেত িক বােঝা? 

VI. Define life world according to Alfred Schutz. 

সূৎএর ধারণা অনুযায়ী জীবন িব েক স ািয়ত কেরা । 

VII. Why socialist feminists do called them socialist?  

সমাজতাি ক নারীবাদীরা কন িনেজেদর সমাজতাি ক বেলন? 

VIII. What are the basic assumptions of postmodernism? 

 উ র আধুিনকতাবােদর মূল ব ব িল কী ? 

UNIT II 

2.  Answer any four of the following questions:                                                     (5x4=20) 
িন িলিখত যেকান চার ট ে র উ র দাও ৷ 

I. Write a short note on the power relations in exchange. 

িবিনমেয়র অভ ের য মতা স ক বতমান থােক তার উপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

II. Write briefly about the importance of phenomenology in sociology. 



সমাজতে  প বােদর  এই িবষয় ট সংে েপ বণনা কেরা । 

III. Discuss the limitations of ethnomethodology in sociological analysis. 

সমাজতা ক িবে ষেণর ে  জনজীবন প িতর সীমাব তা িল আেলাচনা কেরা । 

IV.  Point out the basic principles of socialist feminism. 

সমাজতাি ক নারীবােদর মূল নীিত িল উে খ কেরা । 

V. How Foucault does analyzed power? 

ফুেকা িকভােব মতােক ব াখ া কেরেছন? 

VI. Write a short note on the basic features of postmodernism. 

উ র আধুিনকতাবােদর মূল বিশ িলর উপর এক ট সংি  ট কা লখ । 

 

UNIT III 

 
3. Answer any one of the following questions:                                                (10x1=10) 

 িন িলিখত যেকান এক ট ে র উ র দাও 
 

I. Compare and contrast the liberal and radical strands of feminist theory.  

নারীবাদী তে র উদারৈনিতক ও ব িবক ধারার বপরীেত র তলনামূলক আেলাচনা কেরা। 

II. Critically examine the main propositions of Homans' exchange theory.  

হামাে র িবিনময় তে র ধান াব েলার সমােলাচনামূলক আেলাচনা কেরা। 

 

       *** 


