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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 practicable and
upload answer sheets following University rules
দি ণ া
সংখ া িল ে র পূণমান িনেদশ কের
পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব এবং িব িবদ ালেয়র িনয়ম অনুসরণ
কের উ রপ আপেলাড করেত হেব।
Answer either SEC-1A or SEC-1B
SEC-1A অথবা SEC-1B উ র দাও
SEC – 1A
Framing Questionnaire and Conducting Interview

1. Answer any eight of the following questions. Write each answer within 200 words:
8x5=40
িন িলিখত য কান আট ট ে র উ র দাও। িত

উ র ২০০ শে র মেধ িলখেত হেব।

(a) What are the major limitations of interview?
সা

াৎকােরর

ধান সীমাব তা িল কী কী ?

(b) Discuss a situation when questionnaire is a suitable technique.
এমন এক ট পিরি িত আেলাচনা কর যখন

মালা এক ট উপযু

কৗশল।

(c) Discuss a situation when in-depth interview is possible.
এমন এক ট পিরি িত আেলাচনা কর যখন িবশদ সা

াৎকার স ব।

(d) State major differences between face-to-face interview and telephonic interview.
মুেখামুিখ সা
কর।

াৎকার এবং টিলেফািনক সা

াৎকােরর মেধ

ধান পাথক

িল উে খ

(e) In what sense a graph can better display data than a table?
কান অেথ এক ট টিবেলর চেয় কানও
পাের?

াফ তথ েক আরও ভাল

দশন করেত

(f) What rules should be followed in framing a questionnaire?
মালা তিরর

ে

কান কান িবিধ অনুসরণ করা উিচত ?

(g) What is the importance of secondary data?
গৗণ তথ

িলর

কী?

(h) What are the different stages of data processing?
তথ

য়াকরেণর িবিভ ধাপ িল কী কী?

(i) How are qualitative data analyzed?
ণগত তথ কীভােব িবে ষণ করা হয়?
(j) What are the advantages of open-ended question?
মু - া

ে র সুিবধা কী কী?

______________________

SEC-1B
Handling Data: Coding and Tabulation

1. Answer any eight of the following questions. Write each answer within 200 words: 8x5=40
িন িলিখত য কান আট

ে র উ র দাও। িত

উ র ২০০ শে র মেধ িলখেত হেব।

(a) What is the difference between descriptive analysis and inferential analysis?
বণনামূলক িবে ষণ ও িস া মূলক িবে ষণ এর মেধ পাথক কী?
(b) Write on the various types of tables.
সারনীর কারেভদ লখ।
(c) Mention the differences between primary data and secondary data.
ত

ও পেরা

উপাে র মেধ পাথক েলা উে খ কর।

(d) State the differences between qualitative and quantitative data.
ণগত ও সংখ াগত উপাে র মেধ পাথক উে খ কর।
(e) What is the importance of data classification?
উপাে র

নীিবভি করেনর

কী?

(f) Discuss the objectives of data classification.
উপাে র

নীিবভি করেনর উে শ িল আেলাচনা কর।

(g) What are the problems of data processing?
উপা

ি য়াকরেণর সমস া িল িক িক?

(h) Under what circumstances, tabulation is difficult?
কান পিরি িতেত সারনীকরণ সমস াজনক?
(i) What are the merits of graphical representation in social research?
সামািজক গেবষণায় রখািচে র উপেযাগীতা িক িক?
(j) State the difference between frequency polygon and ogive.
ি েকােয়ি

পিলগণ ও অজাইভ এর মেধ পাথক উে খ কর।

