
B.A 5th Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: Sociology 

Paper: SEC 3A 
(CONDUCTING SURVEY) 

Time: 2 Hours :                                                                                             Full Marks:40 

                        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 ৷ 
পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব এবং িব িবদ ালেয়র িনয়ম অনুসরণ কের  
                                                 উ রপ  আপেলাড করেত হেব ৷ 
 

1. Answer any eight of the following questions. Write each answer within 200 
words.                  8x5=40 

            িন িলিখত যেকােনা আট ট ে র উ র লখ ৷  িত ট উ র ২০০ শে র মেধ  িলখেত হেব ৷ 
 

a) What are the main considerations in the application of survey research?  

       সমী া গেবষণার েয়ােগ ধান িবেবচ  িবষয় িল কী কী? 
b) Write a short note on the advantages of survey research. 

       সমী া গেবষণার সুিবধা িলর উপর এক  ছাট কা লখ।  
c) Discuss in brief the limitations of survey research. 

     সমী া গেবষণার সীমাব তা িল সংে েপ আেলাচনা কর।  
d) What are the ethical issues involved in survey research?  

সমী া গেবষণার সে  জিড়ত নিতক িবষয় িল কী কী? 
e) How would you select a research topic for survey research?  

এক  সমী া গেবষণার িবষয় িনবাচন তুিম িকভােব করেব? 

f) What are the steps involved in designing a survey research? 

সমী া গেবষণার নকশা তির করার ি য়ায় কী কী ধাপ জিড়ত?  
g) Discuss, in brief, the probability sampling techniques used in survey research. 

সমী া গেবষণায় ব ব ত স াবনাযু  নমুনা চয়েনর কৗশল িল সংে েপ আেলাচনা কর।  
h) Discuss, in brief, the importance of Questionnaire as a tool of survey research. 

সমী া গেবষণার প িত িহেসেব মালার  সংে েপ আেলাচনা কর।  
i) Write a short note on interview as a method of data collection. 

উপা  সং েহর প িত িহেসেব সা াৎকার উপর এক  ছাট কা লখ।  
j) Write a short note on ways to analyze survey data.  

সমী ার উপা  িবে ষেণর উপায় িলর উপর এক  ছাট কা লখ।  

_________ 



 
B.A 5th Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Sociology 
Paper: SEC 3B 

(ETHNOGRAPHY & CASE STUDY) 

Time: 2 Hours                                                                                              Full Marks:40 

                        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 ৷ 
পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব এবং িব িবদ ালেয়র িনয়ম অনুসরণ কের  
                                                 উ রপ  আপেলাড করেত হেব ৷ 
 

1. Answer any eight of the following questions. Write each answer within 200 
words.                  8x5=40 

            িন িলিখত যেকােনা আট ট ে র উ র লখ ৷  িত ট উ র ২০০ শে র মেধ  িলখেত হেব ৷ 
 

a) Write a note on the role of ethnographer. 

 নৃ ল গেবষেকর ভূিমকা িনেয় এক  কা লখ । 

b) Write the importance of field notes. 

িববরনী  লখ । 

c) What is visual ethnography?  

চা ু ষ নৃ ল গেবষণা কী? 

d) Write about various types of field notes. 

নানা ধরেনর িববরনী স েক লখ।  

e) Write a note on the concept and nature of case study. 

কস ািডর ধারণা ও কৃিত স েক এক  কা লখ । 

f) What are the advantages of doing case study? 

কস ািডর সুিবধা িল কী? 

g) What are the advantages of conducting an ethnographic research? 

এক  নৃ ল িবদ াগত গেবষণা পিরচালনার সুিবেধ িল কী কী? 

 



h) What are the various steps in conducting ethnography? 

নৃ ল গেবষণার িবিভ  ধাপ িল কী কী? 

i) What are the requisites of ethnography? 

নৃ ল গেবষণার শত িল কী কী? 

j) What are the challenges of doing Case study? 

কস ািডর ঝঁুিক িল কী কী? 

 

 

 

__________________ 

 


