
B.A 3rd Semester  General Examination, 2021(CBCS) 
Subject : Sociology 

ANSWER EITHER SEC 1A OR SEC 1B 
Paper: SEC 1A (GENERAL) 

Framing Questionnaire and Conducting Interview 
 

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  ে র উ র লখ ৷  িত  উ র ২০০ শে র মেধ  িলখেত 

হেব ৷ 
 

a. When is the interview method most suitable for research? Explain. 
কখন ই ারিভউ প িত গেবষণার জন  সবেচেয় উপযু ? ব াখ া কর । 

b. What steps would you follow to prepare a questionnaire?  

     এক  প  ত করেত তুিম কান পদে প িল অনুসরণ করেব ? 
c. Distinguish between structured and unstructured questionnaire.  
     কাঠােমাব  এবং কাঠােমাহীন পে র মেধ  পাথক  কর । 
d. Mention the guidelines that one must follow to prepare an interview schedule? 

এক  সা াৎকােরর তািলকা ত করার জন  য িনেদিশকা িল অনুসরণ করেত 
হেব তা উে খ  কর । 

e. Mention some disadvantages of telephonic interview. 
    টিলেফািনক সা াৎকােরর িকছু অসুিবধা উে খ কর । 
f. What are the advantages of an in-depth interview? 

     এক  িবশদ সা াৎকােরর সুিবধা িল কী কী? 
g. Discuss, with examples, any two types of graphical representation of data.  
     উপাে র য কােনা ই ধরেণর ািফকাল উপ াপনা উদাহরণ সহ আেলাচনা কর । 

 
 



h. How does tabulation of data help a researcher?  

     কীভােব ডটা ট াবুেলশন কান গেবষক ক সাহায  কের? 
i. What are the limitations of interview method? 

ই ারিভউ প িতর সীমাব তা কী কী? 
j. Distinguish between open-ended and closed-ended questions. 
   মু - া  ও ব - া  ে র মেধ  পাথক  কর । 
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OR 
PAPER: SEC 1B (GENERAL) 

Handling Data: Coding and Tabulation  
 

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  ে র উ র লখ ৷  িত  উ র ২০০ শে র মেধ  িলখেত 

হেব ৷ 
 
a. What is the role of statistics in social research? 

সামািজক গেবষণায় পিরসংখ ােনর ভূিমকা কী? 
b. What is the difference between bivariate and multivariate tables? 

 ি চলক ও ব  চলক সারণীর মেধ  পাথক  কী? 
c. Write a note on inferential analysis. 

িস া মূলক িবে ষণ এর ওপর এক  কা লখ । 

d. Briefly discuss the importance of coding in social research. 
                 সামািজক গেবষণায় সংেকতায়ন এর  সংে েপ আেলাচনা কর । 

e. State the problems of Tabulation. 

     সারণীব করেণর সমস া িল উে খ কর । 
f. Discuss the objectives of data classification. 

       উপা  ণী িবভি করেণর উে শ িল আেলাচনা কর । 
g. State the various types of data used in social research. 

       সামািজক গেবষণায় িবিভ  ধরেণর উপাে র ব বহার উে খ কর। 
h. What are the limitations of graphical representation? 

        লখিচ  এর সীমাব তা িল িক িক? 
 
 
 



i. What is the difference between Frequency polygon and Ogive? 

ি েকােয়ি  পিলগন ও অজাইেভর মেধ  পাথক  কী? 
j. State the importance of graphical representation in social research. 

  সামািজক গেবষণায় লখিচ  এর  উে খ কর।  

 

 

 ______________________ 


