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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 six of the following questions. Write each answer within  200 
words: 6x5=30 

িন িলিখত য কান ছয় ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র     ২০০ 
শে র মেধ  িলখেত হেব। 

       a)  Analyze content analysis as a method of social research.                                                    

       সামা জক গেবষণার ে  content analysis প িতর িবে ষণ কেরা ।             

b)  Critically discuss observation as a method of data collection in qualitative 
research.            

 ণবাচক সমী ােত তথ  সং েহর ে  পযেব ণ প িতর য ভূিমকা   
আেছ তা স েক সমােলাচনামূলক আেলাচনা কেরা ।           

c)  Briefly point out the limitations of the questionnaire method. 

সংি ভােব মালা প িতর য সীমাব তা আেছ সই িল িচি ত কেরা ।                           

                           

                                                                                                        



      d) For the following set of data calculate the arithmetic mean, median and 
mode.  2+2+1   

          িন িলিখত তথ িল থেক মান, মধ মান ও সংখ া  মান িনণয় কেরা । 

                            10, 8, 6, 0, 8, 3, 2, 5, 8, 0 

         e) Enumerate the qualities of an efficient interviewer.                                                              

          একজন দ  সা াৎকারীর ণ িল িচি ত কেরা ।  

          f) Draw a pie-chart of the number of students of five subjects in a college:  

এক ট কেলেজর পাচঁ ট িবষেয়র ছা  ছা ীেদর সংখ ার এক ট বৃ  িচ  অ ন কেরা ।   

History: 29 

Philosophy: 18 

Economics: 15 

Commerce: 12 

Chemistry: 10 

g) What is mean deviation? Define Range with an example. 2+3 

গড় িবচ িত কী ? উদাহরেণর সাহােয  লেখা Range িক ।                                     

h) What are the advantages of face-to-face interview?                                                                         

মুেখামুিখ সা া ৎকােরর সুিবধা েলা কী? 

 

 

 

 

 



2. Answer any three of the following questions (Word limit: 400 words)          
10X3=30 

িন িলিখত য কান িতন ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র ৪০০ শে র 
মেধ  িলখেত হেব। 

 

   a) What is meant by Case Study Method? Identify the characteristics of the Case 
Study Method. 3+7 

একক-িবেশষ সমী া বলেত িক বাঝায়? একক-িবেশষ সমী ার বিশ েলা 
িচি ত কেরা । 

   b) Differentiate between Descriptive and Inferential Statistics. Elaborate on the role 
of statistics   in social science research. 4+6=10 

 বণনামূলক ও িস া মুলক পিরসংখ ােনর মেধ  পাথক  কেরা।  সামা জক গেবষণায় 

পিরসংখ ান প িতর য ভূিমকা আেছ তা িনেয় িব ািরত আেলাচনা কেরা।         

  c) What is survey research? Identify the advantages and disadvantages of survey 
research.   3+7=10 

িনরী ামূলক গেবষণা কী? িনরী ামূলক গেবষণার সুিবধা আর  অসুিবধা িল িচি ত 

কেরা।       

 d) Calculate the percentage and ratio:       5+5=10                                                                         

      শতাংশহার এবং আনুপািতকহার িনণয় কেরা । 

    i) Calculate the percentage of the following population:  5                                                           

          িন িলিখত জনসংখ ার শতাংশহার িনণয় কেরা । 

           Vegetarian: 38 

           Non-Vegetarian: 46 

           Vegan: 16 

      



 

 ii) Calculate the ratio from the following data:      5                                                                  

          িন িলিখত জনসংখ ার আনুপািতকহার িনণয় কেরা । 

          Male: 38  Female: 32 

   e) Calculate the standard deviation from the following data.  10 

         িন িলিখত তথ িলর আদশ িবচ িত িনণয় কেরা । 

        Class Interval                 Frequency 

      100-109                                14 

      110-119                                23 

      120-129                                17 

      130-139                                11 

      140-149                                18 

      150-159                                25 

      160-169                                32 

      170-179                                17 

      180-189                                22 

 

 

 

 

 

 

 


