
B.A. 4th Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS) 

Subject – Political Science 

Paper – SEC – 2   

(Public Opinion and Survey Research) 

Time – 2 hrs. Full Marks – 40 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to answer the questions as ar as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণ মাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক । 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থা সম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব ।  

 

1. Answer any five questions from the following   

    েীশ্নের যয যকাে পাাঁেটি প্রশ্নের উত্তর দাও :                                                    2 x 5  = 10 
 

a) Mention any two characteristics of public opinion. 

 

েেমশ্নের যয যকাে দুটি ববক্ষশষ্ট্য উশ্নেখ্ কর। 

 

b) Point out two formal methods to measure public opinion.  

 

েেমে পক্ষরমাশ্নপর দুটি আেুষ্ঠাক্ষেক পদ্ধক্ষে ক্ষেশ্নদণশ কর । 

 

c) Name any two types of survey. 

 

ক্ষেরীিার (Survey) দুটি প্রকাশ্নরর োম যিখ্। 

 

d) How do you define interview? 

 

েুক্ষম  কীভাশ্নব ‘সািাৎকার’ – এর সংজ্ঞা যদশ্নব ? 

 

e) Mention any two necessary conditions for a successful interview. 

 

সফি সািাৎকাশ্নরর দুটি প্রশ্নয়ােেীয় শেণাবিী উশ্নেখ্ কর। 

 

f) Give two examples of qualitative interview. 

 

গুণবােক সািাৎকাশ্নরর দুটি উদাহরণ দাও।  

 

g) Point out any two advantages of ‘open ended questions’. 

 

‘উন্মুক্ত প্রশ্নে’-র  দুটি সুক্ষবধা ক্ষেশ্নদণশ কর । 

 

h) Why do you think opinion polls are important in modern democracy? 

 

েুক্ষম যকে মশ্নে কর আধুক্ষেক গেেশ্নে েেমে েক্ষরপ  গুরুত্বপূণ ণ? 

 



2. Answer any two questions of the following                                                       5 x 2 = 10 

েীশ্নের যয যকাে দুটি  প্রশ্নের উত্তর দাও :  

 

a) Identify the major factors influencing public opinion. 

      েেমে প্রভাক্ষবেকারী প্রধাে কারকগুক্ষির উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা যিখ্।  

 

b) Briefly, point out the advantages of sampling as an important method of measuring public 

opinion. 

 

সংশ্নিশ্নপ, েেমে েক্ষরশ্নপর একটি গুরুত্বপূণ ণ পদ্ধক্ষে রূশ্নপ েমুোয়শ্নের সুক্ষবধাগুক্ষি উশ্নেখ্ 

কর। 

  

c) Explain, in brief, what is ‘focused interview’? 

 

‘ক্ষেবদ্ধ সািাৎকার’ কী? সংশ্নিশ্নপ আশ্নিােো কর।  

 

d) Point out, in brief, what is the difference between ‘open ended questions’ and ‘close ended 

questions’?   

             ‘উন্মুক্ত প্রে’ ও ‘বদ্ধ প্রে’ – এর পার্থ ণকয সংশ্নিশ্নপ ক্ষেশ্নদণশ কর । 

 

3. Answer any two questions of the following                            10 x 2 = 20        

েীশ্নের যয যকাে দুটি  প্রশ্নের উত্তর দাও :  

                                                                                                                     
a) Define Public Opinion.  Discuss the basic characteristics of Public Opinion.   2+8=10 

 

               েেমশ্নের  সংজ্ঞা দাও । েেমশ্নের প্রর্থক্ষমক  ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি আশ্নিােো কর।  

 
b) Write a note on the merits and demerits of interview.                                       10 

 

                সািাৎকাশ্নরর  সুক্ষবধা ও অসুক্ষবধার উপর একটি িীকা যিখ্।  

 

c) Define questionnaire.Discuss the importance of fairness and clarity of questionnaire. 2+8=10 

                                                                                              

              প্রেমািার  সংজ্ঞা দাও । প্রেমািার  সেো ও স্বচ্ছোর গুরুত্ব আশ্নিােো কর।  

                                                                                                  

d) Explain why opinion polls in India are always puzzling?                                         10 
 

             ভারশ্নে েেমে েক্ষরশ্নপর ক্ষবষয়টি সব ণদা ক্ষবভ্রাক্ষন্তকর হয় যকে? 

 

 



 

Or 

B.A. 4th Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS) 

Subject: Political Science 

Paper: SEC-2 

(Democratic Awareness through Legal Literacy) 

Time : 2 Hours                                                                                                                Full Marks : 40 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to answer the questions as ar as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণ মাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক । 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থা সম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব ।  

1. Answer any five of the following questions:                                                          2X5 = 10 

ক্ষেম্ন ক্ষিক্ষখ্ে প্রে গুক্ষির মশ্নধয যয যকাে পাাঁেটির উত্তর দাও ।  

a) When did the Constitution of India come into force? 

     ভারতের  সংবিধান  কখন  থেতক  চালু  হয় ? 

b) How many fundamental duties have been guaranteed in the Indian Constitution?   

   ভারেীয়  সংবিধাতন  কেগুবল  থ ৌবলক  কেতিয স্বীকার  করা  হতয়তে? 

c) Which is the apex court in a state in India? 

  ভারতের  থে  থকান  একটি  রাতযয সতি তাচ্চ আদালে যকানটি ? 

d) In which article of the Indian Constitution the Right Against Exploitation is guaranteed? 

ভারেীয়  সংবিধাতনর  কে নম্বর ধারায় থ াষতের বিরুতে অবধকার সুবনশ্চিে করা হতয়তে ?  

e) What do you mean by Lok Adalat? 

থলাক আদালাে  িলতে  বক থিাঝ ? 

f) What is the full form of TADA? 

TADA  - এর পুতরা  কোটি  বক ? 

g) How many writs are enshrined in the Indian Constitution? 

ভারতের সংবিধাতন কয়টি  ‘থলখ’ – এর উতেখ আতে ? 



 

h) In which year the Domestic Violence Act was first enacted in India to protect the women? 

নারীতদর রক্ষার যনয ভারতে থকান িেতর প্রে  গাহতস্থ্য  বহংসা আইন প্রনয়ন করা হয় ? 

 

2.   Answer any two of the following questions:                                                      5X2=10 

নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির মধ্যে যে য োি দইুটির উত্তর দোও ।  

a) Write a short note on the Right to Freedom as guaranteed in the Indian Constitution. 

   ভারেীয়  সংবিধাতন প্রদত্ত  স্বাধীনোর  অবধকাতরর ওপর  একটি  সংবক্ষপ্ত িীকা থলতখা । 

b) Describe, briefly, the functions of any High Court in India. 

  ভারতের  থে থকান  একটি হাই থকাতিতর কাে তািলী সংতক্ষতপ িে তনা কতরা ।  

c) Discuss briefly the measures taken by the Government of India to prevent occurrence of   violence 

against women . 

    নারীতদর  প্রবে বহংস্রো প্রবেতরাতধ ভারে সরকার  গৃহীে  পদতক্ষপ গুবলআতলাচনা কতরা ।  

d) “Acts of terrorism are considered to be a serious threat to the internal security of India”. Briefly 

explain. 

  সন্ত্রাসিাদী কাে তকলাপ ভারতের আভযন্তরীে বনরাপত্তার থক্ষতে ভয়ঙ্কর বিপদ  । সংতক্ষতপ িযাখযা 

কর।   

 3. Answer any two of the following questions:                                                      10 X 2 = 20 

নিম্ন নিনিত প্রশ্ন গুনির মধ্যে যে য োি দইুটির উত্তর দোও ।  

a) Discuss the writs available under the Right to Constitutional Remedies in Indian Constitution. 

ভারেীয় সংক্ষবধাশ্নে  সাংক্ষবধাক্ষেক  প্রক্ষেকাশ্নরর অক্ষধকার – এর অন্তভুণক্ত ‘যিখ্” গুক্ষি  আশ্নিােো কর। 

b) Discuss the laws relating to Cyber crimes in India. 

  ভারশ্নে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত আইেগুক্ষি আশ্নিােো কর।  

c) Describe the role of the Juvenile Courts in dealing with juvenile delinquency in recent times. 

সাম্প্রবেক কাতল বকশ্নশার সুিভ অপরাধ  কারবাশ্নরর যিশ্নে ক্ষকশ্নশার আদািশ্নের ভূক্ষমকা বণ ণো কর। 

d) Explain the major factors behind the rise of sexual harassment in India. 

ভারতে থেৌন হয়রাবনর  ঘিনা  ঊর্ধ্ ত ুখী  হওয়ার প্রধান কারেগুবলর িযাখযা কর।  


