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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

 

 

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও।                         

    

a) What is Public Opinion? 

জনমত িক?  
 

b) What is Survey Research? 

Survey Research-  বলেত িক বাঝ ?  
 

c) Define Opinion poll. 

জনমত সমী ােক সং ািয়ত কর।  



d) What is purposive sampling? 

Purposive sampling-  িক?  
 

e) What is interview? 

সা াৎকার িক?  

 

f) What do you mean by ‘Sampling error’? 

‘Sampling error’- বলেত তিম িক বাঝ ?  
 

g) Identify any two features of a research design. 

গেবষনা নকশার য কান দুেটা বিশ েক িচি ত কর। 
  

h) What do you mean by primary data? 

াথিমক তথ  বলেত িক বাঝ ? 
 

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা চার ট ে র উ র দাও। 

 

a) Write a short note on quantitative data analysis. 

পিরমাণগত তথ  িবে ষণ- এর উপর এক ট সংি  ট কা লখ ।  
 

b) Discuss, in brief, the advantages and limitations of ‘open ended questions’. 

‘Open ended questions’- এর সুিবধা এবং অসুিবধা িল সংে েপ লখ।  
 

c) Write a short note on correlation research. 

সহ স মূলক গেবষনার ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 
 

d) Point out different types of survey. 

সােভ- র িবিভ  কার ধরনেক িচি ত কর।  
 

e) Discuss, in brief, different types of interview in research methodology. 

গেবষণা প িতেত সা াৎকােরর িবিভ  ধরন িনেয় সংে েপ আেলাচনা কর।  
 

f) Why do we need to sample-- Briefly discuss. 

আমােদর কন নমুনা িনবাচেনর েয়াজন হয়-- সংে েপ আেলাচনা কর। 

 



 

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

িন িলিখত দেুটার মেধ  য কােনা এক ট ে র উ র দাও। 

 

a) Discuss, in details, the role of public opinion in a modern democratic political system. 

আধুিনক গনতাি ক শাসনব ব ায় জনমেতর ভূিমকা িব ািরতভােব আেলাচনা কর। 

b) What is questionnaire? Describe the merits and demerits of questionnaire method. 

Questionnaire কােক বেল? Questionnaire- প িতর সুিবধা এবং অসুিবধা েলা আেলাচনা 
কর।  
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