
B.A 3rd Semester  Honours Examination, 2021(CBCS) 
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ANSWER EITHER SEC 1A OR SEC 1B 
Paper :SEC 1 A (HONS) 

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.    You are asked to conduct a survey on Covid-19 patients. What type of interview   

       method would you apply and why? 

তামােক Covid-19 রাগীেদর উপর এক  সমী া করেত বলা হেয়েছ । তুিম িক 

ধরেনর ই ারিভউ প িত েয়াগ করেব এবং কন? 

b. What steps would you follow to prepare an interview schedule? 

      এক  interview schedule ত করেত তুিম কান পদে প িল অনুসরণ করেব?  

c. What precautions would you take before mailing a questionnaire?  

          উ রদাতা ক এক  প  পাঠােনার আেগ তুিম িক িক সতকতা অবল ন করেব? 
d. Mention the rules that one must follow to prepare a questionnaire. 

               প  ত করার জন  য িনয়ম িল অনুসরণ করেত হেব তা উে খ কর । 

e.  Mention some advantages and disadvantages of structured interview.  

      কাঠােমাগত সা াৎকােরর িকছু সুিবধা ও অসুিবধা উে খ কর । 



f. How are in-depth interviews conducted? 

       কীভােব িবশদ সা াৎকার নওয়া হয়? 
g. Explain two major steps of data processing with examples.  

       উদাহরণসহ উপা  ি য়াকরেণর  ধান ধাপ ব াখ া কর । 
h. What are the different avenues of recording data?  

       তথ  রকড করার িবিভ  উপায় িক িক? 
i. Why is questionnaire not a suitable method for any qualitative research? 

কান ণগত গেবষণার জন  প  কন উপযু  প িত নয়? 
j. Distinguish between a normal interview and a focused groups interview.  

এক  সাধারণ ই ারিভউ এবং ফাকাসড প ই ারিভউেয়র মেধ  পাথক  কর । 

 

  
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OR 
SEC -1B 

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. State the various types of variables with examples. 

উদাহরণ সহ িবিভ  কােরর চলক িল উে খ কর । 
b.    What is the importance of data processing in social research? 

              সামািজক গেবষণায় উপা  ি য়াকরেণর  কী? 
c.     Write a short note on Content Analysis. 

     িবষয়ব  িবে ষণ িনেয় এক  কা লখ ।  
d.     What are the merits of data classification? 

            উপাে র ণী িবভি করেণর উপেযািগতা িক িক? 
e.      Explain the need of tabulation in social research. 

         সামািজক গেবষণায় সারণীকরেণর েয়াজনীয়তা ব াখ া কর । 
f.     What are the different bases of data classification? 

     উপাে র নী িবভি করেণর িভি র কারেভদ িল িক িক?  
g.     What is the utility of master table? 

                                        Master Table এর  উপেযািগতা কী? 
h.    What are the stages of data coding? 

                                উপা  সংেকতায়ন এর ধাপ িল িক িক? 
 



i. When will you consider using graph in social research? 
      সামািজক গেবষণায় কখন তুিম লখিচে র ব বহার করেব? 
j. State the difference between Bar Graph and Histogram. 

বার াফ ও িহে া াম এর মেধ  পাথক  উে খ কর ।  

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


