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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours Part-III Examination, 2021

SOCIOLOGY
PAPER: SOCA-V
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ
উtর কিরেব।

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates should answer in their own words
and adhere to the word limit as practicable.

GROUP-A

িবভাগ-ক
Answer any two questions from Question NO. 1 to 4

12×2 = 24

p নং ১ থেক ৪-এর মেধ য- কােনা dিট pে র উtর দাও
1.

Answer any one of the following within 1000 words:

12×1 = 12

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর দাও ১০০০ শেbর মেধ ঃ
(a) Write a note on deductive-inductive theory construction.

আেরাহী-অবেরাহী তtt গঠেনর উপর একিট টীকা েলেখা।
(b) Briefly discuss the hypothesis formulation and verification.

pকl গঠন এবং যাচাইকরেণর উপর সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
2.

Answer any one of the following within 1000 words:

12×1 = 12

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর দাও ১০০০ শেbর মেধ ঃ
(a) Discuss the merits and demerits of non probability sampling.

সmাবনা অিনভর নমুনাচয়েনর সুিবধা এবং অসুিবধাgিল আেলাচনা কেরা।
(b) What are the components of survey? Discuss the types of survey.

সােভর িবিভn উপাদানgিল িক িক ? সােভর িবিভn pকার আেলাচনা কেরা।
3.

Answer any one of the following within 1000 words:

12×1 = 12

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর দাও ১০০০ শেbর মেধ ঃ
(a) Discuss the guiding principles of questionnaire construction.

p মালা গঠেনর অবশ পালনীয় নীিতসমূহ আেলাচনা কেরা।
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(b) Write a note on observation with special emphasis on its merits and demerits.

সুিবধা ও অসুিবধা সমূেহর উপর িবেশষ grtসহ পযেবkণ িনেয় একিট টীকা েলেখা।
4.

Answer any one of the following within 1000 words:

12×1 = 12

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর দাও ১০০০ শেbর মেধ ঃ
(a) Calculate Arithmetic Mean and Median from the following data:

িনেচর তথ েথেক গািণিতক গড় এবং মধ মােনর মান িনণয় কেরাঃ
Age
Frequency

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
5

12

20

18

14

10

(b) Calculate the values of Standard Deviation (S.D.) and Coefficient of Variation
from the following data:

িনেচর সারণী েথেক Standard Deviation এবং Coefficient of Variation-এর মান িনণয় কেরাঃ
Scores
Frequency

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50
5

8

16

14

6

GROUP-B

িবভাগ-খ
Answer any two questions from Question No. 5 to 8

10×2 = 20

p নং ৫ থেক ৮-এর মেধ য- কােনা dিট pে র উtর দাও
5.

Answer any two of the following within 400 words each:

5×2 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাও pিতিট ৪০০ শেbর মেধ ঃ
(a) Briefly discuss the role of ethics in social research.

সামািজক গেবষণায় নিতকতার িমকা িনেয় সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
(b) Trace the importance of concept in sociological research.

সামািজক গেবষণায় ধারণার grt িচিhত কেরা।
(c) Distinguish between quantitative and qualitative research.

পিরমাণগত এবং gণগত গেবষণার পাথক িনণয় কেরা।
(d) What do you mean by propositions?

িববৃিত বলেত িক েবােঝা ?
6.

Answer any two of the following within 400 words each:

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাও pিতিট ৪০০ শেbর মেধ ঃ
(a) Write a short note on measurement.

পিরমােপর উপর একিট সংিkp টীকা েলেখা।
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(b) Distinguish between Census and Sample survey.

আদমসুমাির (Census) এবং নমুনা সমীkার পাথক িনণয় কেরা।
(c) What do you mean by simple random sample?

সরল সmাবনা িনভর নমুনা বলেত িক েবােঝা ?
(d) What is meant by experimental research?

পরীkামূলক গেবষণা বলেত িক েবােঝা ?
7.

Answer any two of the following within 400 words each:

5×2 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাও pিতিট ৪০০ শেbর মেধ ঃ
(a) Write a short note on participant observation.

অংশgহণমূলক পযেবkেণর উপর একিট সংিkp টীকা েলেখা।
(b) Briefly reflect upon the rules of interview.

সাkাৎকােরর িনয়মাবলী সংিkpভােব tেল ধেরা।
(c) Differentiate between open-ended and close-ended questions.

মুkpাn এবং বdpাn pে র পাথক িনণয় কেরা।
(d) Trace the advantages of using questionnaire.

p মালা ব বহােরর সুিবধাgিল িচিhত কেরা।
8.

Answer any two of the following within 400 words each:

5×2 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাও pিতিট ৪০০ শেbর মেধ ঃ
(a) Draw a histogram from the data given in Question No. 7(b).

p নং 7(b)-র তথ েথেক একিট Histogram অ ন কেরা।
(b) Find the value of Combined Mean from the following data:

িনেচর তথ েথেক সংযুk গেড়র মান িনণয় কেরাঃ
Group

Mean

n (Frequency)

A

35

70

B

45

60

(c) Write a note on Content Analysis.
Content Analysis এর উপর একিট সংিkp টীকা েলেখা।
(d) If Mean=40, Median=38, find the value of Mode applying the interrelationship
formula of mean, median and mode.

যিদ গািণিতক গড় = 40, এবং মধ মান = 38 হয়, তাহেল গািণিতক গড়, মধ মান এবং সংখ াgrমােনর
সmেকর সূt pেয়াগ কের সংখ াgrমােনর মান িনণয় কেরা।
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GROUP-C

িবভাগ-গ
9.

Answer any three of the following within 100 words each:

িনmিলিখত েয-েকােনা িতনিট pে র উtর দাও pিতিট ১০০ শেbর মেধ ঃ
(a) Define reliability.

িব াসেযাগ তার সংjা দাও।
(b) What is meant by population or universe?

সমgক বলেত িক েবাঝায় ?
(c) What is meant by research?

গেবষণা বলেত িক েবােঝা ?
(d) What is meant by secondary data?

পেরাk তথ বলেত িক েবাঝায় ?
(e) What is meant by bar graph?

বারgাফ/smিচt বলেত িক েবাঝায় ?
(f) What do you mean by Review of Literature?

মুিdত রচনার পযােলাচনা বলেত িক েবাঝায় ?
(g) Mention two advantages of Interview Method.

সাkাৎকার পdিতর dিট সুিবধা উেlখ কেরা।
(h) Distinguish between pure and applied research.

তািttক এবং pােয়ািগক গেবষণার পাথক কেরা।
(i) What do you mean by Snow-Ball Sampling.

kমপুি ত নমুনাচয়ন পdিত বলেত িক েবােঝা ?
(j) What is meant by Ordinal Scale?
Ordinal Scale বলেত িক েবাঝায় ?
N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp to
their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after end
of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong submission
(at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple copies of the
same answer script.

——×——
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