B.A. 5thSemester (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Political Science
Paper- CC-12
(Elementary Research Methods in Political Science)
Time: 3 hrs

Full Marks: 60

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their words as far as practicable
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদে শক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
1. Answer any six of the following questions:
নিম্ননিনিত যেক োকিো ছয়টি প্রকের উত্তর দোওঃ

6x5=30

a) Write a short note on positivism.
দৃষ্টবাশ্নদর উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ্।
b) Make a brief attempt on the different types of social research.
সামাক্ষেক গশ্নবষণার ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার লভশ্নদর উপর একটি ক্ষনবন্ধ লিখ্।
c) Define qualitative research.
গুণবাচক গশ্নবষণার সংজ্ঞা দাও।
d) Write a short note on hypothesis.
প্রকল্প সম্পশ্নকে একটি টীকা লিখ্।
e) Write a short note on theory.
েশ্নের উপর একটি টীকা লিখ্।
f) What are the advantages of face-to-face interview?
মুশ্নখ্ামুক্ষখ্ সািাৎকাশ্নরর সু ক্ষবধাগুক্ষি ক্ষক ক্ষক?
g) Define independent and dependent variable with suitable examples.
উদাহরণ সহ স্বাধীন ও ক্ষনভে রশীি চিশ্নকর সংজ্ঞা দাও।
h) Write a brief note on survey methods.
লিত্র সমীিার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ্।

2. Answer any three of the following questions.

10x3 = 30

নিম্ননিনিনত যেক োকিো নতিটি প্রকের উত্তর দোওঃ
a) Discuss case study method as a major technique of data collection.
ের্থয সংগ্রশ্নহর একটি মুখ্য লকৌশি রূশ্নপ লকস স্টাক্ষির আশ্নিাচনা কর।
b) Discuss the different components of research design in social science.
সমাে ক্ষবজ্ঞান এর গশ্নবষণায় নকশার ক্ষবক্ষভন্ন উপাদানগুক্ষি আশ্নিাচনা কর।
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c) Write a note on the subject matter of post-positivism.
উত্তর-দৃষ্ট বাশ্নদর ক্ষবষয় বস্তুর উপর একটি ক্ষনবন্ধ লিখ্।
d) Discuss the merits and demerits of interview.
সািাৎকাশ্নরর সু ক্ষবধা ও অসু ক্ষবধাগুক্ষি আশ্নিাচনা কর।
e) Point out the meaning and objectives of social science research.
সমাে ক্ষবজ্ঞাশ্ননর গশ্নবষণার অর্থে ও উশ্নেশয ক্ষনশ্নদে শ কর।
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