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1. Why is the social research carried out ? 

সামাজিক গবেষণা জক ? 

2. How is the social research is helpful for social work ? 

সামাজিক গবেষণা সমািকবমে সাহায্য কবে জকভাবে ? 

3. How can the complexities of social life be studied ? 

সমািিীেবেে িটিলতা জকভাবে অেুধােে কো য্ায় ? 

4. Social Work research should be  follow what method ? 

সমািকমে গবেষণায় সাফলয লাবভ ককাে পদ্ধজত অেুসেণ কেবত হবে ? 

5. Social Work research should be what ? 

সমািকমে গবেষণা জক হওয়া উজিত ? 

6. What are the steps followed in social research ? 

সামাজিক গবেষণায় অেুসৃত ধাপগুজল জক জক  ? 

7. What do you mean by identification of the topic of research ? 

গবেষণাে জেষয় জেধোেণ জিজিতকেণ েলবত জক কোবেে ? 

8. What is the process of review of literature in the research ? 

সাজহতয সমীক্ষণ গবেষণা প্রজিয়ায় একটি_____। 

9. What do you mean by hypothesis in the process of research ? 

গবেষণা প্রজিয়ায় প্রকল্পজেমোণ েলবত জক কোোয় ? 

10. What is a good hypothesis ? 

একটি আদর্ে প্রকল্প জক হওয়া উজিত ? 

11. Research sample should represent the universe. Is it true or false ? 

গবেষণা কবমে েমুো িেবগাষ্ঠীে প্রজতজেজধস্বরূপ হওয়া উজিত — জেেৃজতটি  ঠিক ো ভুল ? 
12. What is random sampling? 

কোোঁকহীে েমুো িয়ে জক ? 

13. What are sources of data ? 

উপাত্ত সংগহৃীত হবত পাবে ককাে সূত্র কেবক ? 

14. Which error can ruin the whole research ? 

জক সমগ্র গবেষণা কবমে জেফলতা সৃজি কবে ? 

15. What is questionnaire method in social survey ? 

সামাজিক সমীক্ষায় প্রশ্নমালা পদ্ধজতটি জক ? 

16. Which tools are extremely useful for Social Science Research ? 

সমািজেজ্ঞাে গবেষণায় অতযন্ত প্রবয়ািেীয় জক ? 

17. Does the statistics mean only  collection of statistical data? 

োজর্জেজ্ঞাে েলবত জক কোোয় শুধুমাত্র উপাত্ত সংগ্রহ ? 



18. In the analysis of data what is role of statistics ? 

তেয জেবেষবণ োজর্জেজ্ঞাবেে ভূজমকা জক ? 

19. What is the importance of classification of data ? 

তবেযে কেণীজেেযাস জক একটি প্রবয়ািেীয় ধাপ ? 

20. How the data is classified for presentation ? 

কেণী জেেযাস  তেয উপস্থাপে কো য্ায় জকভাবে ? 

21. Does a frequency polygon  express discrete frequency distribution ? 

একটি পজেসংখ্যা পজলগে জক একটি জেজিন্ন িলকএে পজেসংখ্যা জেভািেএে উপয্ুক্ত জিত্র ? 

22. Is histogram  the perfect diagram to express the frequency distribution of a continuous 

variable ? 

আয়তবলখ্ ো জহবটাগ্রাম জক অজেজিন্ন িলবকে পজেসংখ্যা জেভািে প্রকাবর্ে য্বোপয্ুক্ত কলখ্জিত্র ? 

23. What are types of the statistical average ? 

পজেসংখ্যাে গড় প্রধােত জক জক ? 

24. Which is one of the measures of dispersion ? 

জেসৃ্তজতে জেজভন্ন পজেমাপগুজলে মবধয একটি হবলা ? 
25. Why the Sample Survey is preferred ? 

েমুো তদন্ত ো সযাম্পল সাবভে  পছন্দ কো হয় জক কােবণ ? 

26. What are the uses of computer in any research work  ? 

কয্ ককাবো গবেষণাে কক্ষবত্র কজম্পউটাবেে েযেহাে জক ? 

27. How  does the computer enables a researcher ?  

কজম্পউটাে গবেষকবক জক সক্ষম কবে কতাবল ? 

28. What are parts of a computer  ? 

েযাপক অবেে একটি কজম্পউটাবেে জক জক অংর্? 

29. What is the function of word processing ? 

ওয়ার্ে  প্রবসজসং কয্গুজলবক সহিসাধয কবেবছ জক জক 
30. ____________is an accounting book which has immense utility in a research work. 

____________একটি জহসাবেে খ্াতা য্া গবেষণা কবমে অতযন্ত উপবয্াগী। 

 


