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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 3A or SEC 3B
SEC 3A
Conducting Survey
1. Answer any eight of the following questions:
িন িলিখত যেকােনা আট
ে র উ র দাওঃ
(a) What is survey research?
িনরী ামূলক গেবষণা কােক বেল?
(b) Write a short note on the advantages of survey research.
িনরী ামূলক গেবষণার সুিবেধ িলর উপর এক ছাট কা লখ।
(c) Discuss in brief the steps involved in conducting survey research.
িনরী ামূলক গেবষণার পিরচালনায় জিড়ত ধাপ িল সংে েপ আেলাচনা কর।
(d) Point out the utilities of questionnaire in survey research.
িনরী ামূলক গেবষনার
ে
মালার উপেযাগীতা িচি ত কর।
(e) What are the important considerations in constructing an interview schedule?
সা াৎকােরর অনুসূিচ িনমােণ
পূণ িবেবচ িবষয় িল কী?

8x5=40

(f) What is the importance of sampling in survey research?
িনরী ামূলক গেবষণায় নমুনা চয়েনর
কী?
(g) Write a short note on processing of survey data.
িনরী ার উপা ি য়াকরেণর উপর এক ছাট কা লখ।
(h) What are the important factors involved in presentation of survey data?
িনরী ার উপা উপ াপনায়
পূণ িবেবচ িবষয় িল কী?
(i) What are major ethical issues involved in conducting a survey.
এক িনরী া পিরচালনায় জিড়ত মুখ নিতক িবষয় িল কী কী?
(j) What are the limitations of survey research?
িনরী ামূলক গেবষণার সীমাব তা িল কী?

SEC 3 B
Ethnography & Case Study
1. Answer any eight of the following questions:
িন িলিখত যেকােনা আট
ে র উ র দাওঃ
(a) What is autoethnography?
আ -নৃ ল িবদ া িক?
(b) What are the disadvantages of conducting an ethnographic research?
এক

নৃ ল িবদ াগত গেবষনা পিরচালনার অসুিবধা েলা িক িক?

(c) What are the various steps in conducting case study?
ক

ািড পিরচালনায় িক িক ধাপ জিড়ত?

(d) What factors should be taken into account while conducting a case study.
ক

ািড পিরচালনার সময় কান কান শত িল মেন রাখা উিচৎ?

(e) What are the various types of case study?

8x5=40

ক

ািডর িবিভ ধরন িল িক িক?

(f) What are the limitations of case study method?
ক

ািড প িতর সীমাব তা

িল িক িক?

(g) What is micro–ethnographic research?
অনু-নৃ ল গেবষনা কােক বেল?
(h) Write a note on overt vs. covert ethnography.
কাশ নৃ ল গেবষনা বনাম

নৃ ল গেবষনার ওপর

কা লখ।

(i) What is feminist ethnography?
নারীবাদী নৃ ল গেবষনা িক?
(j) What precautions should be taken before conducting an ethnographic research?
নৃ ল গেবষনা করার পূেব িক িক সাবানতা অবল ন করা উিচৎ?

________________________

