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পরী

দি ণ া
সংখ া িল ে র পূণমান িনেদশ কের ৷
া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 six of the following questions. Write each answer within 200 words.
6x5=30
িন িলিখত যেকােনা ছয় ট

ে র উ র লখ ৷

িত ট উ র ২০০ শে র মেধ িলখেত হেব ৷

a) What do you understand by field research?
গেবষণা বলেত কী বাঝ?
b) What are the different ways of collecting data in survey research?
সমী া গেবষণায় তথ সং হ করার প িত িল কী কী?
c) Is Positivism an epistemological source of social research?
ত বাদ িক সামা জক গেবষণার ানতা ক উৎস?
d) What are the different types of ‘reliability’ in social research?
সামা জক গেবষণায় ‘িব াসেযাগ তা কয়

কার?

e) What are the differences between ‘qualitative’ and ‘quantitative’ data?
‘ ণগত তথ এবং ‘সংখ াগত তেথ র মেধ

কী কী তফাত?

f) What are the different types of hypotheses?
কে র িবিভ
কার িল কী কী?
g) What do you mean by ‘cross-sectional’ study?
‘

স- সকশনাল গেবষণা বলেত িক বাঝ?

h) What is ‘deductive research’?
‘অবেরািহ গেবষণা বলেত িক বাঝ?

2. Answer any three of the following questions. Write each answer within 400
words 3x10=30
িন িলিখত যেকােনা িতন ট

ে র উ র লখ ৷

িত ট উ র ৪০০ শে র মেধ িলখেত হেব৷

a) How to write a good research report?
এক ট ভাল গেবষণা িতেবদন িকভােব িলখেত হয়?
b) Discuss the techniques of non-probability sampling.
স াবনা িবযু নমুনায়েনর প িত িল কী কী?
c) What are the advantages and disadvantages of survey research?
সমী া গেবষণার সুিবধা এবং অসুিবধা িল কী কী?
d) Discuss the utility of ‘case study’ research.
‘েকস-

ািড গেবষণার উপেযাগীতা কী?

e) What do you mean by ethics in social research?
সামা জক গেবষণায় এিথ বলেত িক বাঝ?

________________________

