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The figures in the right-hand margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as 
practical and upload answer sheets following University rules. 

 

দি ণ  া  সংখ া িল  পূণমান িনেদশক। পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর 
ভাষায় উ র িদেত হেব এবং িব িবদ ালেয়র িনয়ম অনুসরণ কের উ রপ  

আপেলাড করেত হেব। 
 
 

1. Answer any ten of the following questions:                                             10 x2=20 
িন িলিখত য কান দশ ট ে র উ র লখ ।  

a. What is patriarchy? 
পু ষত  কী? 

b. Who wrote the book ‘The Second Sex’? 
‘The Second Sex’ বই ট কার লখা? 

c. Who wrote the book ‘Liquid Modernity’?    
‘Liquid Modernity’ বই ট কার লখা? 

 d. Write the name of two Radical Feminists.  
দুজন Radical নারীবাদীর নাম লখ। 

e. Who wrote the book ‘Sexual Politics’?  
‘Sexual Politics’ বই ট কার লখা? 

f. What is ‘Typification’? 
‘Typification’ কী? 

g. What is ‘Life-world’? 
‘Life-world’ কী? 
 

 
 



h. What is ‘Breaching experiment’? 
     ‘Breaching experiment’ কী? 

i. What is ‘Ethnomethodology’? 
         ‘Ethnomethodology’ কী?  
 

j. What is ‘Panopticon’? 
‘Panopticon’ কী? 

k. To which branch of sociological theory does Peter Blau belong? 
          Peter Blau সমাজতে র কান তা ক ধারার সে  সংযু ?  

l. What is Foucault’s notion of ‘Governmentality’? 
         ‘Governmentality’িবষেয় ফুেকার ধারণা ট কী? 

m. What is ‘intersubjectivity’?  
         ‘Intersubjectivity’ কী? 

n. What is ‘Phenomenology’? 
         ‘Phenomenology’কী?  

o. What is the concept of ‘reward’ in exchange theory?  

     িবিনময় তে  'পুর ার' এর ধারনা ট কী? 

 
2.  Answer any four of the following questions. Write each answer within    
200   words.            4x5=20 
িন িলিখত য কান চার ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র               
২০০ শে র মেধ  িলখেত হেব। 
 

 a. Write a note on Radical Feminism. 
           Radical নারীবাদ িনেয় ট কা লখ।  

b. What is the significance of ‘stocks of knowledge’ in ‘intersubjectivity’? 
         ‘Intersubjectivity’এর ে  ‘stocks of knowledge’এর তাৎপয কী?  

c. Write a note on Liberal Feminism. 

  উদারপ ী নারীবাদ িনেয় ট কা লখ। 

d. Write down the exchange principles as stated by Peter Blau. 
             িপটার  িববতৃ িবিনময় সূ িল লখ।  



e. Write a note on postmodern culture. 
              উ র আধুিনক সং ৃ িত িনেয় ট কা লখ।  

f. Describe how gender discrimination is viewed, as the primary form of 
discrimination, by Feminists.  

             কন নারীবাদীরা িল ৈবষম েক বষেম র াথিমক প বেল মেন কেরন? 
 

3. Answers any two of the following questions. Write each answer within 

400 words.                                        2×10=20 

িন িলিখত য কান দু ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র       

৪০০ শে র মেধ  িলখেত হেব। 

 a. Write about various forms of power found in modern society. 

  আধুিনক সমােজ উপি ত মতার নানা প িনেয় লখ।  

b. Discuss, after Garfinkel, the theory of ethnomethodology.  
গারিফংেকলেক অনুসরণ কের এথেনােমথডল জর ত  আেলাচনা 
কর।  

c. Discuss basic postulates of the exchange theory presented by Homans. 
 

হামা  িববতৃ িবিনময় তে র মূল সূ িল আেলাচনা কর।   

d. What are Socialist Feminism’s arguments against patriarchy? 
 

পু ষতে র িব ে  সমাজতাি ক নারীবাদ এর যু েলা কী? 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


