
                   B.A. 4th Semester (General) Examination, 2022(CBCS) 

                                                 Subject: Political Science 

                                                    Paper: SEC- 2 

                                (Public Opinion and Survey Research) 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to answer the questions as ar as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণ মাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক । 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থা সম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব ।  

Time: 2 Hours                                                                                                     Full Marks: 40 

1. Answer any five from the following Questions:                                   2x5=10 

   ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাশ্নো পাাঁচটি প্রশ্নের উওর দাও:                          

a) Point out any two qualities in framing questionnaire. 

প্রেমািা গঠশ্নে যয যকাে দুটি গুণ উশ্নেখ্ কর । 

b) What is sampling? 

েমুোয়ে কাশ্নক বশ্নি? 

c) What is closed-ended question? 

বদ্ধ প্রে কাশ্নক বশ্নি? 

d) Point out two advantages of interview method. 

সািাৎকার পদ্ধক্ষের দুটি সুক্ষবধা উশ্নেখ্ কশ্নরা৷ 

e) What is open-ended question? 

মুক্ত প্রে কাশ্নক বশ্নি?   

f) Point out any two advantages of structured interview. 

কাঠাশ্নমাগে সািাৎকাশ্নরর যয যকাে দুটি সুক্ষবধা উশ্নেখ্ কর ।  

g) What is focused interview? 

যকন্দ্রীভূে সািাৎকার কী? 

h) Mention any one advantage of sampling. 

েমুোয়শ্নের যয যকাে একটি সুক্ষবধা উশ্নেখ্ কর । 

 

 



2. Answer any two of following Questions:                                             5x2=10 

   ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাশ্নো দুটি প্রশ্নের উওর দাও:                          

a) Discuss, in brief, the characteristics of public opinion. 

েেমশ্নের ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর ।  

b) Write a short note on advantages of sampling as a method of measuring public opinion. 

েেমে ক্ষবচাশ্নরর পদ্ধক্ষে ক্ষহসাশ্নব েমুোয়শ্নের সুক্ষবধাগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর।  

c) Discuss, in brief, the qualities of a good interviewer. 

একটি উওম সািাৎকার গ্রহণকারীর গুণ সম্পশ্নকণ িীকা যিখ্ ।  

d) Discuss the sources of public opinion. 

েেমশ্নের উৎসগুক্ষি আশ্নিাচো কর ।  

 

3.  Answer any two from the following Questions:                                             10x2=20 

   ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাশ্নো দুটি প্রশ্নের উওর দাও:  

 

a) Discuss the methods of measuring public opinion. 

েেমে পক্ষরমাশ্নপর পদ্ধক্ষেগুক্ষি আশ্নিাচো কর । 

b)  Discuss the characteristics of good questionnaire. 

একটি উওম প্রেপশ্নএর ববক্ষশষ্ট্য্ আশ্নিাচো কর।  

c) Discuss the types of interviews.  

সািাৎকাশ্নরর প্রকারগুক্ষি আশ্নিাচো কর ।                        

                d)   Analyze the pitfalls of predictions on voting behavior. 

         ক্ষেব ণাচেী আচরশ্নণ আগাম পূব ণাভাশ্নসর সীমাবদ্ধো পয ণাশ্নিাচো কর।  
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Or 

B.A. 4th Semester (General) Examination, 2022(CBCS) 

Subject: Political Science 

Paper: SEC- 2 

(Environmental Awareness) 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to answer the questions as ar as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণ মাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক । 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থা সম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব ।  

 

Time: 2 Hours                                                                                                     Full Marks: 40 

1.Answer any five from the following Questions:                                   2x5=10 

 ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাশ্নো পাাঁচটি প্রশ্নের উওর দাও:                          

a. Name the woman who had initiated the Chipko Movement ? 

  ক্ষচপশ্নকা আশ্নদািে সচূোকারী একেে োরীর োম যিখ্। 

b. What is the first environmental movement in India ? 

ভারশ্নে প্রর্থম পক্ষরশ্নবশ আশ্নদািশ্নের োম কী ? 

c. Mention the name of any leader who led Narmada BanchaoAndoloan. 

েম ণদা বা াঁচাও আশ্নদািশ্নের যয যকাশ্নো একেে যেো/ যেত্রীর োম যিখ্। 

d. Mention any two Green House gases 

যয যকাে দুটি ক্ষগ্রে হাউস গযাশ্নসর োম যিখ্। 

e. In which city of Japan and in which year did UNO organize summit climate? 

োপাশ্নের যকাে শহশ্নর ও কশ্নব সম্মিক্ষিে োক্ষেপশু্নের উশ্নদযাশ্নগ পক্ষরশ্নবশ সংক্রান্ত ক্ষবশ্ব শীষ ণ সশ্নিিে 

অেুটিে হয় ? 

f. What is Carbon Trading? 

কাব ণে বাক্ষণেয কাশ্নক বশ্নি? 

g. Where and when did UNO organize first World Summit on Environment? 

  সম্মিক্ষিে োক্ষেপুশ্নের উশ্নদযাশ্নগ কশ্নব এবং যকার্থায় পক্ষরশ্নবশ সংক্রান্ত ক্ষবশ্ব শীষ ণ সশ্নিিে  

   অেুটিে হয় ? 



h. What is sustainable development? 

   স্থায়ী উন্নয়ে কাশ্নক বশ্নি? 

2. Answer any two of the following questions:                                5×2=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। 

a. Write a short note on environmental ethics.                               5 

পক্ষরশ্নবশগে বেক্ষেকোর উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা যিখ্ ।  

b. Write a short note on Sustainable Human Development. Who wrote ‘Small is Beautiful’? 4+1=5                                                      

স্থায়ী মােব উন্নয়শ্নের উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা যিখ্ । ‘Small is Beautiful’ গ্রন্থটি কার যিখ্া ? 

c. Briefly discuss the objectives of the ‘Narmada Banchao Andolan’?     5 

েম ণদা বা াঁচাও আশ্নদািশ্নের উশ্নেশযগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর। 

d.Write a short note on the initiatives taken by the UNO on climate change. Mention the full form of 

IPCC.                                                                                                                                       4+1=5 

পক্ষরশ্নবশ রিার যিশ্নত্র সম্মিক্ষিে োক্ষেপুশ্নের উশ্নদযাশ্নগর একটি সংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ দাও। IPCC-র পুশ্নরা 

োম ক্ষক? 

 

3. Answer any of two of the following questions.                                                10×2=20 

ক্ষেম্ন ক্ষিক্ষখ্ে যয যকাশ্নো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। 

a. Who is considered as father of ecology in India? What are the main features of environmental 

movement in India?                                                                                                                     2+8=10 

ভারশ্নে কাশ্নক বাস্তুেশ্নের ক্ষপো ক্ষহসাশ্নব গণয করা হয় ? ভারশ্নে পক্ষরশ্নবশ আশ্নদািশ্নের মূি ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি 

ক্ষক ক্ষক? 

b. Write a note on Rio Earth Summit. In which country and in which year this Summit was organized?  

                                                                                                                                                      8+2=10                                                   

ক্ষরও বসনু্ধরা শীষ ণ সশ্নিিশ্নের উপর একটি িীকা যিখ্। যকাে্্ যদশ্নশ ও কশ্নব এই সশ্নিিে অেুটিে হয়? 

c. Write a short note on Chipko Movement. What do you mean by ‘Chipko’?                          8+2=10 

 ক্ষচপশ্নকা আশ্নদািশ্নের উপর একটি িীকা যিখ্।  ‘ক্ষচপশ্নকা’ শশ্নের অর্থ ণ ক্ষক ? 

d. Write a short note on Enviromentalism? Who is the author of ‘Silent Spring’? 8+2=10 

পক্ষরশ্নবশবাশ্নদর উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা যিখ্। ‘Silent Spring’ গ্রন্থটি কার যিখ্া।                                                                                                               

                                                                                                                                  

 


