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Candidates are required to answer in their own words as far as possible 

 

TIME: 2 HRS                                                     TOTAL MARKS: 50 

GROUP – A 

Answer question No. 5 and any one from the rest 

1. Define concept and hypothesis. Discuss the link between theory and research.    5+10                                                                              

2. Define research design. What are the steps of research design? Discuss uses and abuses of research.  5+5+5   

3.  Define survey. Point out the advantages and disadvantages of questionnaire.    5+10 

4. What is sampling? Discuss the methods of probability sampling.      5+10  

5. Answer any one question:           10x1 

(a) Quantitative and Qualitative Research. 

(b) Methodology and Method. 

(c) Techniques of face-to-face interview. 

(d) What is non-probability sample? Explain snowball sampling. 

GROUP-B 

Answer question No. 10 and any one from the rest 

6. What is statistics? Point out the place of statistics in social research.     5+10 

7. Discuss the levels of measurement with suitable examples.       15 

8. What do you mean by dispersion? Calculate mean deviation and standard deviation.   5+10 

Weight (kg):  45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 

No. of persons: 10 16 32 28 14 

9. What are various types of graphical representations? Write a note on the applications of each. Draw a 

frequency polygon and ogive for the following data.           5+5+5 

CI 118-126 127-135 136-144 145-153 154-162 163-171  

f      3       5       9       12       5       4 

10. Answer any one question:          10x1 

(a) Grouping of Data 

(b) Discrete and Continuous Variables 

(c) Relationship between mean, median and mode 

(d) Calculate mean, median and mode from the following: 21, 24, 27, 29, 30, 32 

 



বিভাগ – ক 

৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও এিং অন্য যে-যকান একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। 

১। ধারণা ও প্রকশ্নের সংজ্ঞা দাও। তত্ত্ব ও গশ্নিষণার মশ্নধে সম্পকক আলচনা কর।    ৫+১০  

২। গশ্নিষণা নকশার সংজ্ঞা দাও। গশ্নিষণা নকশার পদশ্নেপগুশ্নলা বক? গশ্নিষণার িোিহার ও অপিোিহার 

আশ্নলাচনা কর।              ৫+৫+৫ 

৩। বনরীেশ্নণর সংজ্ঞা দাও। প্রেমালার সুবিধা ও অসুবিধাগুশ্নলা আশ্নলাচনা কর।    ৫+১০ 

৪। নমুনায়ন কাশ্নক িশ্নল? সম্ভািনা বনভকর নমুনায়শ্ননর বিবভন্ন পদ্ধবতগুবল আশ্নলাচনা কর।  ৫+১০ 

৫। যে যকান একটি  বিষশ্নয় সংবেপ্ত িীকা যলখঃ        ১০X১ 

ক। গুণিাচক ও পবরমাণিাচক গশ্নিষণা। 

খ। পদ্ধবতবিদো ও পদ্ধবত। 

গ। মুশ্নখামুবখ সাোৎকার প্রক্রিয়া।  

ঘ। সম্ভািনা অবনভকর নমুনা কাশ্নক িশ্নল? স্নওিাল নমুনায়ন  আশ্নলাচনা কর।          

বিভাগ – খ 

১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও এিং অন্য যে-যকান একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।  

৬। পবরসংখোন কাশ্নক িশ্নল? সামাক্রিক গশ্নিষণায় পবরসংখোশ্ননর ভুবমকা বনশ্নদকশ কর।     ৫+১০ 

৭। পবরমাপশ্নকর বিবভন্ন স্তরগুবল উদাহরণসহ আশ্নলাচনা কর।      ১৫  

৮। বিস্তৃবত কাশ্নক িশ্নল? বনম্নবলবখত উপাত্ত সমূশ্নহর আদশ ক বিচুেবত ও গড় বিচুেবত বনণ কয় কর। ৫+১০    

 Weight (kg):  45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 

No. of persons: 10 16 32 28 14 

৯। যলখবচশ্নের বিবভন্ন প্রকারগুবল বক? প্রকারগুবলর উপশ্নোবগতা বনশ্নদকশ কর। বনম্নবলবখত উপাত্ত সমূশ্নহর 

পবরসংখো িহুভুি ও িমশ্নেৌবগক পবরসংখো বচে অঙ্কন কর।      ৫+৫+৫ 

CI 118-126 127-135 136-144 145-153 154-162 163-171  

f      3       5       9       12       5       4 

১০। যে যকান একটি বিষশ্নয় সংবেপ্ত িীকা যলখঃ        ১০X১ 

 ক। উপাত্ত যগাষ্ঠীিদ্ধকরণ।   

 খ। অবিবিন্ন ও বিবিন্ন চল।  

 গ। গাবণবতক গড়, মধেমা, সংখো গুরুমাশ্ননর সম্পকক আশ্নলাচনা কর।  

 ঘ। বনশ্নম্ন উপাত্ত সমূশ্নহর গাবণবতক গড়, মধেমা, সংখো গুরুমান বনণ কয় করঃ ২১, ২৪, ২৭, ২৯, ৩০, ৩২ 


