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UNIT I 
1. Answer any five of the following questions:                                               (2x5=10)

   
I. What is processed data? 

য়াকৃত উপা  কােক বেল ?  
 

II. What is data? 
 উপা  িক ? 
 

III. What are the types of data used in sociological research?  
সমাজতা ক গেবষণায় িক ধরেনর উপা  ব বহার করা হয় । 
 

IV. What are the benefits of qualitative coding? 
ণগত কািডং এর সুিবধা িল িক িক ?  

 
V. What is coding in qualitative research? 

ণগত গেবষণায় কািডং বলেত কী বােঝা ?  
 

VI. Name any software used in sociological research. 
সমাজতা ক গেবষণায় ব ব ত এক ট সফটওয় ার এর নাম লখ ।  
 

VII. What is code book? 
কাড বই কােক বেল ?  

 
VIII. Write any two tasks involved in editing. 

এিড টং এর সে  স িকত যেকান দু ট কােজর উে খ কেরা ।  
 

UNIT II 
2. Answer any four of the following questions:                                              (5x4=20) 

I. Explain various parts of a table. 
সারিণর িবিভ  অংশ িল উে খ কেরা ।  
 

II. What is the usefulness of a table in sociological research? 
সমাজতা ক গেবষণায় সারিণর ব বহািরক ভূিমকা িক ?  



 
III. What are the various types of table? 

িবিভ  ধরেনর সারণী িল িক িক ? 
 

IV. What are the merits of graphical representation of data? 
িচে র মাধ েম উপা  উপ াপেনর সুিবধা িল িক িক ? 
 

V. What are the differences between quantitative coding and qualitative coding? 
ণগত কািডং এবং পিরমাণগত কািডং এর মেধ  পাথক  িল িক িক ?  

 
VI. What are the merits of editing? 

এিড টং এর সুিবধা িল িক িক ? 
 

UNIT III 
3. Answer any one of the following questions:                                             (10x1=10) 

 
I. Explain the methods of data processing in Sociological research. 

সমাজতা ক গেবষণায় উপা  য়াকরেণর মাধ ম িল ব াখ া কেরা ।  
 

II. Explain various steps of report writing in sociological research. 
সমাজতা ক গেবষণায় িরেপাট লখার িবিভ  ধাপ িল ব াখ া কেরা ।  

 

      ***  

 


