
 

B.A 4th Semester (General) Examination, 2022 (CBCS) 
Subject: Sociology  

                       Project Report Writing/ Counselling 
  

          Project Report Writing 
 

Paper: SEC 2 A  
 

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 practical and upload answer sheets following University rules. 

 

দি ণ  া  সংখ া িল  পূণমান িনেদশক। 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 five questions:         5x2=10 

যেকােনা পাচঁ ট ে র উ র দাওঃ 
 

a. What is target audience? 
Target audience িক? 

 
b. What is literature review. 

সািহত  পযােলাচনা িক? 
 

c.   What is bibliography?  
প  িক? 

 
d. What is a research abstract?  

গেবষণা সারসংে প িক?  
 
e. What is ‘Preface’ in research report? 
    গেবষণা িতেবদেন 'মুখব ' িক? 
 
f. What is Plagiarism? 

Plagiarism িক? 



 
 
g. What is research design?  

গেবষণা নকশা িক? 
 
h. What is the purpose of conclusion in research report? 

 গেবষণা িতেবদেন উপসংহােরর উে শ  িক? 
 

2. Answer any two questions:         2x5=10 
যেকােনা দু ট ে র উ র দাওঃ 

 
a. Differentiate between quantitative research report and qualitative research report. 

পিরমাণগত গেবষণা িতেবদন এবং ণগত গেবষণা িতেবদেনর মেধ  পাথক  কর। 

b. Cite the importance of research report. 

গেবষণা িতেবদেনর  উে খ কর । 

c. Why do we represent the data graphically? 

কন আমরা লখিচে র সাহােয  তথ  উপ াপন কির? 

d. What are the objectives of a research report? 

এক ট গেবষণা িতেবদেনর উে শ  িক? 

 
3.    Answer any two questions:                   2x10=20 

যেকােনা দু ট ে র উ র দাওঃ 
 

a. Write a note on the different stages of research report. 

গেবষণা িতেবদেনর িবিভ  ধাপ িল এর উপর এক ট ট কা লখ । 

b. How would you differentiate between technical research report and popular research 
report? 

Technical গেবষণা িতেবদন এবং popular গেবষণা িতেবদেনর মেধ  তিম কী ভােব 
পাথক  করেব? 

c. Why are ethical issues important in presenting a research report? Discuss.  

কন এক ট গেবষণা িতেবদন উপ াপেনর ে  নিতক িবষয় িল পূণ? 
আেলাচনা কেরা । 

d. Classify and analyze different graphs used in statistics. 

পিরসংখ ােন ব ব ত িবিভ  লখিচে র ণীিবভাগ ও িবে ষণ কেরা ।  

 
 



OR 
 

Counselling 
 

                                Paper: SEC 2 B 
 

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 practical 
and upload answer sheets following University rules. 

 
দি ণ  া  সংখ া িল  পূণমান িনেদশক। 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 five questions:                     5X2=10 

যেকােনা পাচঁ ট ে র উ র দাওঃ 

a. Define counselling.                     

    কাউে িলং এর সং া লেখা ।  

b. What is career counselling? 
      Career কাউে িলং কী ?  
c. What do you mean by empathy? 

সহমিমতা বলেত িক বােঝা ? 
d. How much is the principle of confidentiality important in the counselling process? 

গাপনীয়তার  কাউে িলং য়ােত কতখািন ?  
e. Define psychotherapy. 

Psychotherapy র সং া লেখা । 
f. Highlight how active listening is an important foundational principle in the counselling 

process. 
Active listening কন  কাউে িলং য়ােত পূণ ? 

g. Who is a counsellor? 
কাউে লর ক? 

h. Identify any two situations which need counselling. 
য কান দুই ট পিরি িত িচি ত কর যখন কাউে িলং-এর েয়াজন হয় ।  

 
 
 
 
 



2. Answer any two questions:         2x5=10 

যেকােনা দু ট ে র উ র দাওঃ 

a. Analyze the importance of mental health counselling.                                                          

        মানিসক া  কাউে িলং এর  স েক িবে ষণ কেরা । 

b. Write a brief note on relationship counselling.                   
        স ক কাউে িলং িনেয় এক ট ছাট ট কা লেখা ।  

c. Briefly point out the ethical principles that are fundamental to the process of 
counselling. 

কাউে িলং এ য নিতক িবষয় িল আেছ তা স েক সংি  আেলাচনা কর । 

d. Point out how the Gestalt theory of counselling can be helpful to overcome the 
individual challenges. 

Gestalt theory কাউে িলং িকভােব ব গত সমস া িলেক দরূ সাহায  কের?  
 

3. Answer any two questions:        2x10=20 

    যেকােনা দু ট ে র উ র দাওঃ 

 a. Write a brief note on the scope and possible outcomes of   
counselling.                                                                                                                    

কাউে িলং এর এর পিরিধ এবং সা াব  ফলাফল স েক আেলাচনা কেরা।  
 

b.   Critically highlight on the humanistic approach to counselling.  
কাউে িলং এ humanistic approach স েক সমােলাচনামূলক দৃ ভি েত 

আেলাকপাত কেরা। 
 
c. Identify the counselling skills that ensure a beneficial counselling 
outcome.                                                               

    
কাউে িলং এর দ তা িল িচি ত কেরা যার ারা কাউে িলং এর উপকৃত ফলাফল 
িন ত করা স ব হয় । 

 
   d. Critically discuss the ‘cognitive theory of counselling’.                                                   

    ‘Cognitive theory of counselling’ স েক সমােলাচনামূলক আেলাচনা কেরা। 

 
___________________ 


