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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   
a. What is empirical research? 

অিভ তাল  গেবষণা কােক বেল ?  
b. Write two characteristics of scientific research.  

িব ানিভি ক গেবষণার দু ট বিশ  লখ ।  
c. What are the types of questions raised by a sociologist while going to start research? 

গেবষণার সূচনালে  সমাজতা ক িক ধরেনর  উ াপন করেবন ?  
d. What are the theoretical goals of sociological research? 

সমাজতা ক গেবষণার তা ক ল  িল িক িক ?  
e. Define the term ‘construct’. 

কন া  শ ট স ািয়ত কেরা ।  
f. What is hypothesis?  

ক  িক ?  
g. What is deductive strategy?  

অবেরাহ কৗশল কােক বেল ?  
h. What is a research design?  

গেবষণা নকশা িক ? 
 

UNIT II 

2.  Answer any four of the following questions:                                                     (5x4=20) 
িন িলিখত যেকান চার ট ে র উ র দাও ৷ 
a. What are the aims of sociological research? 

সমাজতা ক গেবষণার মূল ল  িল িক িক ?  
b. What are the importances of concepts in sociological research? 

সমাজতা ক গেবষণায় ধারণার  িক ?  
c. What are the types of variable? 

চেলর িবিভ  ধরন িল িক িক ?  
d. What is meant by operationalisation of concepts? 

ধারণার ব বহারীকীকরণ বলেত কী বাঝায় ?  
e. What is the nature of a hypothesis?  

কে র কৃিত িক ?  
f. What are the characteristics of a good research design? 

 ভােলা গেবষণা নকশার বিশ  িল িক িক ?  
 



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

 িন িলিখত যেকান এক ট ে র উ র দাও 
a. Explain various types of sociological research. 

সমাজতা ক গেবষণার িবিভ  ধরন িল িবে ষণ কেরা ।  
b. Explain the relationship between theory and research.   

ত  এবং গেবষণার মেধ  স ক িবে ষণ কেরা। 
    

       *** 


