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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।

1. Answer any six of the following questions. Write each answer within 200 words: 6x5=30
িন িলিখত য কান ছয়

(a)

ে র উ র দাও। িত

What are the different types of Social Research?
সামািজক গেবষণার িবিভ

(b)

কার িল িক িক?

What are the characteristics of a good Hypothesis?
এক

(c)

উ র ২০০ শে র মেধ িলখেত হেব।

ভাল কে র বিশ

িল িক?

Write a note on different types of Validity in social research?
সামািজক গেবষণায় িবিভ ধরেনর বধতা িলর ওপর

(d)

কা লখ।

What are the utilities of social research?
সামািজক গেবষণার উপেযাগীতা িল িক িক?

(e)

Differentiate between Inductive and Deductive research.
আেরািহ ও অবেরািহ গেবষণার মেধ পাথক কর।

(f)

What is the importance of ‘Case Study’?
‘Case Study’ র

(g)

িক?

What are the features of ‘Longitudinal Research’?
‘Longitudinal Research’ র বিশ

(h)

িল িক?

What is the importance of literature review in social research?
সামািজক গেবষণায় সািহত পযােলাচনার

িক?

2. Answer any three questions. Write each answer within 400 words:
য কান িতন
(a)

ে র উ র দাও। িত

উ র ৪০০শে র মেধ িলখেত হেব।

What are the different stages of social research?
সামািজক গেবষণার িবিভ

(b)

3x10=30

র িল িক িক?

What are the different types of probability sampling?
স াবনািনভর নমুনা চয়েনর িবিভ ধরন িল িক?

(c)

What are the different advantages and disadvantages of field research?
গেবষনার িবিভ সুিবধা ও অসুিবধা িল িক?

(d)
Differentiate between questionnaire and interview method of data collection in social
research.
সামািজক গেবষণায় তথ সং েহর
(e)

ে

মালা ও সা াৎকার প িতর মেধ পাথক কর।

Discuss the field and scope of social research.
সামািজক গেবষণার

ও পিরিধ আেলাচনা কর।

_____________________

