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UNIT I 
 

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

িন িলিখত যেকােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও।  

I. Define Descriptive Research. 
বণনামূলক গেবষণার সং া লখ। 

II. What is the methodology? 
প িত ত  কােক বেল? 

III. What is the Sampling frame? 
নমুনায়েনর কাঠােমা কােক বেল? 

IV. Write two advantages of the open-ended questionnaire. 
মু া  মালার দু ট সুিবধা লখ। 

V. Write two disadvantages of the closed-ended questionnaire. 
ব া  মালার দু ট অসুিবধা লখ। 

VI. What is research design? 
গেবষণা নকশা কােক বেল? 

VII. What is the interview method? 
সা াৎকার প িত কােক বেল? 

VIII. Define hypothesis. 
কে র সং া লখ। 

 

UNIT II 

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

িন িলিখত যেকােনা চার ট ে র উ র দাও।  

I. What are the advantages of telephonic interviews? 
টিলেফান সা াৎকােরর সুিবধা িল কী কী? 

II. Discuss the roles of a researcher in participant observation. 
অংশ হণকারী পযেব ণ প িত গেবষেকর ভূিমকা আেলাচনা কেরা। 

III. What are the aims and objectives of research design? 
গেবষণার নকশার ল -উে শ  কী কী? 



 
 

 

IV. What are the major types of variables? 
চলেকর কার িল কী কী? 

V. What are the features of a good hypothesis? 
এক ট ভােলা কে র বিশ  কী কী? 

VI. What are the major steps of social research? 
সামা জক গেবষণার পযায় িল কী কী? 

 

UNIT III 

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

িন িলিখত যেকােনা এক ট ে র উ র দাও।  

I. Discuss the various types of sampling. 
নমুনায়ন প িতর কারেভদ আেলাচনা কেরা। 

II. What are the differences between qualitative and quantitative research? 
ণগত গেবষণা এবং পিরমাণগত গেবষণা পাথক  কী কী? 

 


