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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2020  

SOCIOLOGY 

PAPER-SOCA-V  

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

 Answer either Group-A or Group-B 
 GROUP-A 

িবভাগ-ক 

1. Answer any one question from the following: (within 1000 words) 

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ (১০০০ শেbর মেধ ) 
12×1 = 12

(a) Trace the interrelationship of theory and fact. 

তtt এবং ঘটনার পারsিরক সmক িচিhত কেরা। 

12

(b) Write a note on the various stages of social research. 

সামািজক গেবষণার িবিভn পযায়সমূেহর উপর একিট টীকা েলেখা। 

12

  

2. Answer any two questions from the following: (within 400 words) 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ (৪০০ শেbর মেধ ) 
5×2 = 10

(a) Briefly discuss the various abuses of social research. 

সামািজক গেবষণার িবিভn অপব বহার সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

(b) Distinguish between deductive and inductive reasoning. 

আেরাহী এবং অবেরাহী যুিkর পাথক  িনণয় কেরা। 

(c) Briefly discuss the role of ethics in social research.  

সামািজক গেবষণায় নিতকতার িমকা িনেয় সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

(d) Write a brief note on quantitative research. 

পিরমাণগত গেবষণার উপর একিট সংিkp টীকা েলেখা। 
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 OR / অথবা 
 GROUP-B 

িবভাগ-খ 

3. Answer any one question from the following: (within 1000 words) 
িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ (১০০০ শেbর মেধ ) 

12×1 = 12

(a) Discuss the different types of non-probability sample. 
িবিভn ধরেনর সmাবনা অিনভর নমুনা আেলাচনা কেরা। 

12

(b) Write a note on the purposes of survey research. 
সমীkাধমী গেবষণার উেdশ সমূেহর উপর একিট টীকা েলেখা। 

12

  
4. Answer any two questions from the following: (within 400 words) 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ (৪০০ শেbর মেধ ) 
5×2 = 10

(a) What is meant by operationalization? 
কাযকরীকরণ বলেত িক েবাঝায় ? 

(b) Write a short note on ordinal scale.
Ordinal পিরমাপেকর উপর একিট সংিkp টীকা েলেখা। 

(c) What are the advantages of Simple Random Sampling? 
সরল সmাবনা িনভর নমুনাচয়েনর সুিবধাgিল িক িক ? 

(d) What is meant by experimental research? 
পরীkামূলক গেবষণা বলেত িক েবাঝায় ? 

 Answer either Group-C or Group-D 
 GROUP-C

িবভাগ-গ 

5. Answer any one question from the following: (within 1000 words) 
িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ (১০০০ শেbর মেধ ) 

12×1 = 12

(a) Write a note on the guiding principles of questionnaire construction. 
p মালা গঠেনর অবশ পালনীয় নীিতসমূেহর উপর একিট টীকা েলেখা। 

12

(b) Discuss the advantages and disadvantages of non-participant observation. 
অংশgহণ না কের পযেবkেণর সুিবধা এবং অসুিবধাসমূহ আেলাচনা কেরা। 

6+6

  
6. Answer any two questions from the following: (within 400 words) 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ (৪০০ শেbর মেধ ) 
5×2 = 10

(a) Write a short note on face-to-face interview.  
মুেখামুিখ সাkাৎকােরর উপর একিট সংিkp টীকা েলেখা। 

(b) Briefly reflect upon the differences between questionnaire and schedule. 
p মালা এবং িশিডউেলর পাথেক র উপর সংেkেপ আেলাকপাত কেরা। 

(c) Write a short note on participant observation. 
অংশgহণমূলক পযেবkেণর উপর একিট সংিkp টীকা েলেখা। 
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(d) Differentiate between open-end and close-end questions. 
মুk pাn এবং বd pাn pে র পাথক  িচিhত কেরা। 

  

 OR / অথবা 
 GROUP-D

িবভাগ-ঘ 

7. Answer any one question from the following: 
িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ 

12×1 = 12

(a) Calculate the median, the first and third quartile from the following data: 
নীেচর তথ  েথেক মধ মান এবং pথম ও tতীয় চtথাংেশর মান িনণয় কেরাঃ 

Scores 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 Total 
Frequency 8 9 10 7 6 40 

 

4+4+4

(b) Define Standard Deviation. Calculate the Standard Deviation from the following: 
Standard Deviation এর সংjা দাও। নীেচর সারণী েথেক Standard Deviation এর মান িনণয় 
কেরাঃ 

Marks 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34
Frequency 8 13 14 9 6 

 

2+10

  

8. Answer any two questions from the following: 
িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 

5×2 = 10

(a) If, the value of the First Quartile = 30, Third Quartile = 50 and the Median = 40. 
Find the value of the Coefficient of Quartile Deviation. 
pথম চtথাংশ = ৩০, tতীয় চtথাংশ = ৫০ এবং মধ মান =  ৪০ হেল, Coefficient of Quartile 
Deviation এর মান িনণয় কেরা। 

(b) Briefly discuss the advantages of median as a measure of Central Tendency. 

েকndীয় pবণতার পিরমাপক িহেসেব মধ মােনর সুিবধাসমূহ আেলাচনা কেরা। 

(c) Write a short note on the relative measures of dispersion.  

িবc িতর আেপিkক পিরমাপসমূেহর উপর একিট সংিkp টীকা েলেখা। 
(d) According to 2011 census the approximate percentages of SC, ST, OBC and 

General population in India are 17, 9, 40 and 34 respectively. Represent the data 
through a suitable diagram.  
২০১১ সােলর আদমসুমাির অনুযায়ী SC, ST, OBC এবং General বেগর জনসংখ া হল ভারতবেষর 
েমাট জনসংখ ার যথাkেম pায় ১৭, ৯, ৪০ এবং ৩৪ শতাংশ। এই তথ িটেক একিট যথাযথ েলখিচেtর 
সাহােয  উপsািপত কেরা। 
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 GROUP-E
িবভাগ-ঙ 

9. Answer any three questions from the following: (within 100 words) 
িনmিলিখত েয-েকােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ (১০০ শেbর মেধ ) 

2×3 = 6

(a) What is meant by research? 
গেবষণা বলেত িক েবাঝায় ? 

(b) Define variable. 
চেলর সংjা দাও। 

(c) What is meant by reliability? 
িব াসেযাগ তা বলেত িক েবাঝায় ? 

(d) Distinguish between research method and research methodology. 
গেবষণার পdিত এবং পdিতিবদ ার পাথক  িনণয় কেরা। 

(e) Mention any one of the basic conditions of probability sampling. 
সmাবনা িনভর নমুনাচয়েনর েয েকােনা একিট েমৗিলক শত উেlখ কেরা। 

(f) What is the fundamental difference between probability and non-probability 
sample? 
সmাবনা িনভর এবং সmাবনা অিনভর নমুনাচয়েনর েমৗিলক পাথক  িক ? 

(g) If the value of Mean Deviation = 12, Mean = 36, find the value of Coefficient of 
Mean Deviation. 
যিদ গড় িবc িত = ১২ এবং গািণিতক গড় = ৩৬ হয়, তাহেল Coefficient of Mean Deviation 
এর মান িনণয় কেরা। 

(h) What is meant by secondary data?  
পেরাk তথ  বলেত িক েবাঝায় ? 

(i) Find the range of the following observations: 
নীেচর তথ সমূহ েথেক Range এর মান িনণয় কেরাঃ 
100, 103, 101, 105, 109, 108 

(j) If the value of Mean = 17, Median = 15, find the value of Mode. 
যিদ গািণিতক গড় = ১৭ এবং মধ মান = ১৫ হয়, তাহেল সংখ াgrমান এর মান িনণয় কেরা। 

 
——×—— 

 


