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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. Mention two characteristics of Telephonic interview.  

দরূভাষ সা াৎকার এর দু ট বিশ  উে খ কেরা। 
 

II. Define questionnaire. 
মালার সং া দাও। 

 
III. Define primary question with suitable example. 

উদাহরণ সহেযােগ াথিমক ে র সং া দাও। 
 

IV. What is semi-structured interview? 
আংিশক কাঠােমা যু  সা াৎকার কােক বেল? 
 
 

V. Mention two qualities of interviewer. 
সা াৎকার এর মূল দু ট ণাবিল উে খ কেরা। 
 

VI. What are the types of questions in questionnaire? 
মালায় ে র িবিভ  ধরন িল িক িক? 

 
 

VII. What is the difference between soft and hard interview? 
সহজ এবং ক ঠন সা াৎকার এর মেধ  পাথক  িক? 
 

VIII. Mention two advantages of structured questionnaire. 
কাঠােমা যু  মালার দু ট সুিবধা উে খ কেরা। 
 

UNIT II 

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

I. Write a short note on the limitation of unstructured interview.  
কাঠােমা িবহীন সা াৎকােরর দুবলতা িলর উপর এক ট সংি  ট কা লখ। 



 
II. Explain the types of questionnaire. 

মালার িবিভ  ধরন িল ব াখ া কেরা। 
 
 

III. Write a short note on characteristics of good questionnaire. 
ভােলা মালার বিশ িলর উপর সংি  ট কা লখ। 
 

IV. What are the limitations of interview method? 
সা াৎকার প িত দুবলতা িল িক িক? 
 
 

V. Distinguisg between  a normal interview and a focused group interview. 
কািশত গা  সা াৎকার এবং সাধারন সা াৎকার এর মেধ  পাথক  কেরা। 

 
VI. Write a short note on conditions for successful interview. 

সাফল  পূণ সা াৎকােরর মূল শত িল উপর এক ট সংি  ট কা লখ। 
 

 

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

 িন িলিখত যেকান এক ট ে র উ র দাও। 
 

I. Prepare a Hypothesis and explain. 
এক ট ক  ত কেরা এবং ব াখ া কেরা। 
 

II. If you are asked to do a research based on survey in Covid  pandemic situation what types of 
techniques would you like to apply for data collection and why? Explain briefly with suitable 
example. 
কিভড অিতমাির পিরি িতেত তামােক কান সােভ ক কগেবষণাকরেত বলা হেল তিম কান প িত অবল ন 
করেব এবংেকেনা? উপযু উদাহরণ সহেযােগ সংে েপ বণনা কেরা। 
 
 

 
      *** 


