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UNIT I 

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

িন িলিখত যেকান পাচঁ ট ে র উ র দাও ৷   
 

I. What is Science? 
িব ান কােক বেল? 

II. What do you mean by objectivity? 
মূল  িনরেপ তা বলেত কী বােঝা? 

III. What is a common sense? 
সাধারন ান কােক বেল ?  

IV. What is a variable? 
পিরবত িক? 

V. Define null hypothesis.  
নাল হাইেপািথিসেসর সং া দাও ।  

VI. What is research? 
গেবষণা কােক বেল? 

VII. What is meant by value free research? 
 মূল  িনরেপ  গেবষণার অথ িক? 

VIII. What is a concept? 
ধারণা িক? 

UNIT II 

2.  Answer any four of the following questions:                                                     (5x4=20) 
িন িলিখত যেকান চার ট ে র উ র দাও ৷ 
 

I. Analyse the relationship between science and logic. 
িব ান ও যু র মেধ  স ক িবে ষণ কেরা। 

II. Explain the nature of inductive reasoning. 
আেরাহী উপলি মূলক যু াহ তার কৃিত িবে ষণ কেরা। 

III. What are the aims of social research?  
সামা জক গেবষণার ল  িক? 



IV. What are the characteristics of scientific research? 
িব ান িভি ক গেবষণার বিশ  িল িক িক? 

V. What is meant by operationalisation of concept? 
ধারনার বা িবকীকরণ বলেত কী বাঝায়? 

VI. What are the types of variable?  
পিরবেতর িবিভ  ধরন িল িক িক? 

UNIT III 

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

 িন িলিখত যেকান এক ট ে র উ র দাও 
 

I. Explain various types of Sociological research. 
সমাজতা ক গেবষণার িবিভ  ধরন িল ব াখ া কেরা। 

II. Explain the relationship between theory and research.  
তথ  ও গেবষণার মেধ  স ক িবে ষণ কেরা। 
 

 

 
 

 

 


