
B.A 4th Semester (Honours) 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 a research report? 
গেবষণার িতেবদন কােক বেল?  

b. What is a bar graph? 
Bar graph কােক বেল?  

c. What is a Pie chart? 
Pie chart কােক বেল?  

d. State two uses of photograph in report writing.  
িতেবদন লখায় photograph-এর দু ট ব বহার িববতৃ কর।   

e. What is tabulation of data? 
সারণীর ারা তথ  উপ াপনা কােক বেল?  

f. Mention two types of table. 
সারণীর দু ট কার উে খ কর।  

g. What is referencing?  
Referencing কােক বেল? 

h. What is proof-checking?  
িতিলিপ পরী ণ কােক বেল?  

 



 
2. Answer any two questions:         2x5=10 

যেকােনা দু ট ে র উ র দাওঃ 

a. Discuss, in brief, the format of a research report with a suitable example. 
উপযু  উদাহরণসহ গেবষণার িতেবদেনর িবন াস সংে েপ আেলাচনা কর।   

 

a. What are the stages in writing a research report? Discuss in brief. 
গেবষণার িতেবদন লখায় িবিভ  ধাপ কী কী? সংে েপ আেলাচনা কর।   

 
c.  Write a short note on the graphical representation of data with suitable examples. 

উপযু  উদাহরণসহ উপােত র লখিচ গত িববিৃত আেলাচনা কর।    
 
d.   How do case histories enrich a research report? Discuss in brief.   

Case histories কীভােব গেবষণার িতেবদন ক সমৃ  কের? সংে েপ আেলাচনা কর।  
 
 
3. Answer any two questions:                   2x10=20 

যেকােনা দু ট ে র উ র দাওঃ 

a. Discuss the significance of report writing in social research.    
             সামা জক গেবষণায় িতেবদন লখার  আেলাচনা কর।  

b. Discuss the various components of social research. 
             সামা জক গেবষণার িবিভ  উপাদান আেলাচনা কর।  

c. Discuss the ethical considerations involved in writing a research report. 
             গেবষণার িতেবদন লখায় জিড়ত িবেবচ  নিতক িবষয়সমূহ আেলাচনা কর।   

d. Write a report on any research problem of your choice. 
             তামার পছে র যেকােনা গেবষণার িবষেয়র উপর এক ট িতেবদন লখ।  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. What is Counselling?  

কাউে িলং কােক বেল? 

b. Define Mindfulness. 

মাই ফুলেনস-এর সং া দাও।  

c. What is Gestalt Therapy? 

গসটা  থরািপ কােক বেল?  

d. State two features of the Behaviourist theory of Counselling. 

কাউে িলং-এর আচরণবাদী তে র দু ট বিশ  িববতৃ কর।  

e. What do you mean by Humanist theory of Counselling?  

কাউে িলং-এর মানবতাবাদী ত  বলেত তিম কী বাঝ?  

f. State two features of the Psychodynamic theory of Counselling. 

কাউে িলং-এর সাইেকাডাইনািমক তে র দু ট বিশ  িববতৃ কর। 

g. What is counselling process? 

কাউে িলং য়া কােক বেল? 

h. Mention two main considerations involved in the counselling process. 

কাউে িলং য়ায় জিড়ত দু ট মূল িবেবচ  িবষয় উে খ কর।     



 

2. Answer any two questions:         2x5=10 

যেকােনা দু ট ে র উ র দাওঃ 

a. Briefly outline the scope of Counselling.   

কাউে িলং-এর পিরিধর া েরখা সংে েপ িনণয় কর।  

b. Discuss any five characteristics of Counselling.   

কাউে িলং-এর যেকােনা পাচঁ ট বিশ  আেলাচনা কর।    

c. Write a short note on the role of communication skill in Counselling. 

কাউে িলং-এ যাগােযাগ দ তার  উপর এক ট ছাট ট কা লখ।   

d. Write a short note on Cognitive Therapy.  

কি টভ থরািপর উপর এক ট ছাট ট কা লখ।   

3. Answer any two questions:                   2x10=20 

    যেকােনা দু ট ে র উ র দাওঃ 

a. Discuss the goals of Counselling.  

কাউে িলং-এর ল সমহূ আেলাচনা কর।   

b. Discuss the areas of Counselling. 

কাউে িলং-এর সমূহ আেলাচনা কর।  

c. What are the main considerations in Counselling interview? Write in detail.  

      কাউে িলং-এর সাখ াৎকাের মূল িবেবচ  িবষয় িল কী কী?  িবষেদ লখ।  

d. Discuss the various phases of Counselling process. 

     কাউে িলং য়ার িবিভ  পযায় আেলাচনা কর। 

 

 

 

 
_____________________ 

 

 

 

 

 


