
B.A. Semester VI (General) Examination 2021 (CBCS) 

Subject: Sociology 

Paper: SEC- IV  

Answer either Group A or Group B 
 
 

Group-A 
Use of Statistics in Social Research 

 

Time: 2 Hours                                                                                                                    Full Marks: 40                                                                   

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দি ন া  সংখ া িল ে র পূণ মান িনেদশ কের পরী াথ েদর যথা স ব িনেজর 

ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

1. Answer any eight of the following questions within 200 words:       8X5=40  

িন িলিখত য কােনা আট ট ে র উ র দাও ২০০ শে র মেধ । 
i) State the limitations of statistics in social research. 5       

সামা জক গেবষণায় পিরসংখ ান এর সীমাব তা েলা উে খ কেরা।                                           

ii) State the two types of statistics with examples?  

                        পিরসংখ ান এর দু ট কার উে খ কেরা উদাহরণ সহ। 

iii) State the difference between dependent and independent variables with 

examples.                                                                                            

িনভরশীল ও াধীন চল এর মেধ  পাথক  , উদাহরণ সহ উে খ কেরা । 

iv) State different ways of data presentation. 

  উপা  উপ াপেনর িবিভ  উপায় স েক লেখা।                                                                                               

v)  How can statistics be misued?  

                          সংখ াতে র অপব বহার িকভােব হেত পাের? 

vi) What is the significance of official statistics in social research? 

                         সামা জক গেবষণায় সরকাির পিরসংখ ান এর তাৎপয কী?  



vii) What are the disadvantages of graphical representation of data in social research?   

                          সামা জক গেবষণায় উপাে র লখিচ  উপ াপেনর অসুিবধা েলা িক িক? 

viii) What is the difference between bar-diagram and histogram?         

                          দ  িচ  ও আয়তেলখ এর মেধ  পাথক  িক?                     

ix) Calculate mean for the following data given below:                

                      িনেচর উপাে র গড় িনণয় কর। 

X             Frequency 

 

9                  1 

15                7 

13                5 

12                2 

26                9 

24                5 

31                2 

52                1 
 

x) State different levels of measurements used in social research. 

সামা জক গেবষণায় পিরমােপর িবিভ  র আেলাচনা কেরা। 

 

 

 

 

 



Group-B 

Research Design and Sampling Techniques 

 
1. Answer any eight of the following questions within 200 words:       8X5=40  

িন িলিখত য কােনা আট ট ে র উ র দাও ২০০ শে র মেধ । 

i) State the elements of research design in social research?  
          সামা জক গেবষণায় গেবষণা নকশার উপাদান িল উে খ কেরা।   

ii) State the significance of literature review in social research.  

সামা জক গেবষণায় সািহত  পযােলাচনার  উে খ কেরা                                                                                                                  

iii) What is the difference between cross-sectional and longitudinal research design?  

           আড়াআিড় নকশা ও সময়া ের নকশার মেধ  পাথক  কাথায় তা লখ। 
                                                                                                                                                

iv) What are the characteristics of case-study design?  
         ঘটনা িবচার নকশার বিশ  িল কী কী?1+4=5                                                                                                                                   

v) What is the difference between population and sample?                         

সম ক ও নমুনার মেধ  পাথক  কী?  

vi) What are the advantages of using probability sampling techniques?                                                                                                     

স াবনা নমুনয়ন ব বহােরর সুিবধা েলা িক িক?  

vii) Explain simple random sampling with an example.                                               

সরল িনিবচার নমনুায়ণ ক ব াখ া কর উদাহরণ সহ। 

viii) Explain stratified sampling with an example.                                                         

         রািয়ত নমুণায়ন ক ব াখ া কর উদাহরণ সহ। 

ix)  What are the advantages of using snowball sampling?  

           Snowball নমুনায়ন ব বহােরর সুিবধা েলা িক িক?                                                                                                                      

x) Explain systematic sampling with an example?                                                 

          Systematic নমুনায়ন ব াখ া কর উদাহরণ সহ। 


