
B.A 6th Semester (Honours) Examination, 2021-22 
Sociology 

Course Id: 61111     Course Code: AH/SOC/601/C-13 
Course Title: Modern Sociological Theory II 

Time: 2 hours                Full marks: 40 

      
The figures in the margin indicate full marks 

 
UNIT I 

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

িন িলিখত যেকান পাচঁ ট ে র উ র দাও ৷   
I. Mention two names of socialist feminist.  

দুজন সমাজতাি ক নারীবাদীর নাম উে খ কেরা। 
 

II. Write down the names of two books written by Michel Foucault.  

িমেশল ফুেকার লখা দু ট বইেয়র নাম লখ। 
 

III. Analyse the meaning of the term phenomenology. 

ফেনােমেনাল জ শ টর অথ িবে ষণ কেরা। 
 

IV. What is modernism?  

আধুিনকতা িক? 
 

V. Write two postulates of exchange theory according to Blau. 

িপটার াউএর ধারণা অনুযায়ী িবিনময় তে র মূল দু ট সূ  লখ। 
 

VI. Define ‘stock knowledge at hand’ according to Alfred Schutz. 

আলে ড সূৎজ এর ধারণা অনুযায়ী হ গত ান এর সং া দাও। 
 

 

VII. Write down two drawbacks of liberal feminism. 

উদারৈনিতক নারীবাদ এর দু ট সমস া উে খ কেরা। 
 

VIII. What are the basic differences between modernism and postmodernism? 

আধুিনকতাবাদ এবং উ র আধুিনকতাবােদর মেধ  মূল পাথক  িল িক িক? 
 

 

  



UNIT II 

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

I. Why exchange theory is important to sociology?  

সমাজতে িবিনময়ত  কন পূণ? 
 

II. Write briefly the influence of phenomenological understanding on ethnomethodology. 

নৃকুলত িবদ ার উপর প বাদী িচ াধারার ভাব সংে েপ লখ। 
 

III. What do you mean by inter-subjectivity according to Alfred Schutz? 

সূৎজ এর ধারণা অনুযায়ী ই ার সাবেজি িভ ট বলেত কী বােঝা? 
 

IV. What are the importance of radical feminism? 

ব িবক নারীবােদর এর  িল িক িক? 
 

V. How did Foucault analyze ‘docile power’? 

ফুেকা িকভােব িনরীহ মতােক ব াখ া কেরেছন? 
 

VI. Write a short note on Bauman’s post modern culture. 

বাওম ান' এর উ রা আধুিনক সং ৃ িতর 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. Discuss different types of ethnomethods and its usages in society according to Harold 

Garfinkel. 

গারিফংেকল এর ধারণা অনুযায়ী নৃকুল প িতিবদ ার িবিভ  ধরন এবং সমােজরতার ব বহািরক েয়াগবণনা 

কেরা। 

II. Critically discuss third wave of feminism and it’s distinguishing features. 

নারীবাদ এর তৃতীয় ঢউ এবং তার পথৃক বিশ  সমােলাচনা মূলক ভােব ব াখ া কেরা। 
    

 

       *** 


