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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 eight of the following questions. 8x5=40 

িন িলিখত য কান আট ট ে র উ র লখ ।  

 
a) State the main characteristics of statistics.  

পিরসংখ ান এর মূল বিশ  িল উে খ কেরা।  

b) Explain the two types of statistics with examples.  

উদাহরণ সহ পিরসংখ ান এর দু ট ধরণ ব াখ া কর।  

c) Explain the two types of data with examples.  

উদাহরণ সহ উপাে র দু ট ধরণ ব াখ া কর।  

d) Explain with examples the different types of levels of measurement.  

উদাহরণ সহ পিরমােপর ধােপর কার িল ব াখ া কর।  

e) State the measures of Central Tendency with examples. 

উদাহরণ সহ ক ীয় বণতার িবিভ  পিরমাপ িল উে খ কেরা।  

f) Explain the usage of statistics in social research.  

সামা জক গেবষণায় পিরসংখ ান এর ব বহািরক  ব াখ া কর।  

g) State the limitations of statistics in social research.  

সামা জক গেবষণায় পিরসংখ ান এর সীমাব তা িল উে খ কেরা।  



h) State the different types of hypothesis with examples.  

উদাহরণ সহ কে র িবিভ  কার িল উে খ কেরা।  

i) What is social statistics? 

সামা জক পিরসংখ ান কী? 

j) Calculate the mean from the following data given below.  

িনেচর উপা  থেক গড় গণনা কর।  

X     f 

2     3 

4     2 

3     1 

          10     4 

          15     6 

          12    10 

           7      8 

           9      5 

 
OR 

Group B- Research Design and Sampling Techniques 
 

1. Answer any eight of the following questions. 8x5=40 

িন িলিখত য কান আট ট ে র উ র লখ ।  

 
a) State the functions of research design in social research.  
সামা জক গেবষণায় গেবষণা নকশার য়া িল উে খ কেরা।  

 
b) Explain the elements of research design.  
গেবষণা নকশার উপাদান িল ব াখ া কর।  

 
c) State the difference between reliability and validity of data.  
উপাে র িনভরেযাগ তা ও স ঠকতা এর মেধ  পাথক  উে খ কেরা।  

 
d) Explain the different data collection methods with examples.  
উপা  সং হ এর িবিভ  প িত িল ব াখ া কর উদাহরণ সহ।  

 
e) State the importance of literature review in social research.  
সামা জক গেবষণায় সািহত  পযােলাচনা এর  উে খ কেরা।  



 
 

f) State the characteristics of a good sample.  
এক ট ভােলা নমুনার িক বিশ  হওয়া উিচত তা উে খ কেরা।  

 
g) State the difference between probability sampling and non-probability sampling.  
স াবনা নমুনায়ন ও স াবনা-অিনভর নমুনায়ন এর মেধ  পাথক  উে খ কেরা। 
 
h) State the different types of probability sampling with examples.  
উদাহরণ সহ িবিভ  ধরেণর স াবনা নমুনায়ন উে খ কেরা।  
 
i)  State the different types of non-probability sampling with examples.  
উদাহরণ সহ িবিভ  ধরেণর স াবনা-অিনভর নমুনায়ন উে খ কেরা।  
 
j) Discuss the limitations of using non-probability sampling in social research.  
সামা জক গেবষণায় স াবনা-অিনভর নমুনায়ন ব বহার করার সীমাব তা েলা 
আেলাচনা কেরা। 
 
 
 

 

 

 

 

 


