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1.  যে য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও:                                                          2x5=10 

 

a.  10 জ  ছোনের প্রোপ্ত  ম্বর  হল  42, 51, 56, 45, 62, 59, 50, 52, 55, 64. 

প্রোপ্ত  ম্বনরর মধ্যমো ন র্ ণয়  র ৷ 

b.  bxy = 0.8 and byx = 0.2 হনল r-এর মো  ন র্ ণয়  র ৷  

 

c.  সংখ্যোগুরুমো  (Mode)  এর দুটি অসুনিধ্ো উনেখ্  র l  

 

d.  সহগনির   সহগোনের (Correlation coefficient)  সীমো যলখ্ I  সহগনির   

সহগোে rxy=0হনল x ও y  য  ন  িলো হয় ? 

 

e.  প্রথম 10 টি  স্বোভোনি   সংখ্যোর  যেৌনগ  গড় ন র্ ণয়  র ৷  

 

f.  য ন্দ্রীয় ভ্রোম  (Central moment ) িলনি  ী যিোঝ ? 

 

g.  x  এর সম  পোথ ণন যর (Standard deviation ) মো  5  হনল 2x+3  এর সম  

পোথ ণন যর মো   ি হনি? 

 

h.   গড় (Mean) = 65  এিং সংখ্যোগুরুমো  (Mode) = 80 হনল মধ্যমো (Median) 

ন র্ ণয়  র ৷ 

 



2. যে য ো  চোরটি প্রনের উত্তর দোও :                                      5x4=20 

 

a.  েনদ ন নচর প্রদত্ত িনথযর যেৌনগ  গড় (Arithmetic Mean) 15 হয়, িোহনল p এর মো  

ন র্ ণয়  র: 

 

চল ( xi) 5 10 15 20 25 

 পনরসংখ্যো(fi) 6 p 6 10 5 

 

 

b.  ন নচর পনরসংখ্যো নিভোজ  যথন  িথযটির মধ্যমো ন র্ ণয়  র: 

 

প্রোপ্ত  ম্বর 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 

 নিক্ষোথীর সংখ্যো 8 7 14 13 18 10 

 

 

c. ন নের িথয যথন  উপেুক্ত যেনর্ িযোনপ্ত (Class interval) ন নয় এ টি পনরসংখ্যো 

সোরনর্ (Frequency table ) প্রস্তুি  র l ( িযোনল নচহ্ন অিিযই যদখ্োনি হনি l ) 

36, 48, 50, 45, 49, 31, 50, 48, 43, 42, 37, 32, 40, 39, 41, 47, 45, 39, 43, 47, 

38, 39, 37, 40, 32, 52, 56, 31, 54, 36, 51, 46, 41, 55, 58, 31, 42, 53, 32, 44, 

53, 36, 60, 59, 41, 53, 58, 36, 38, 60. 

 

d. ন েনলনখ্ি িথয হইনি প্রথম নি টি য ন্দ্রীয় ভ্রোম  (Central moment ) ন র্ ণয়  র : 

2, 5, 8, 9. 

 

e. যদখ্োও যে সহগনির সহগোনের (Correlation coefficient)  মো  -1 যথন  +1 এর মনধ্য 

থোন   l 

 

f. ন নের িথয হইনি প্রনিগম  সমী রর্দ্বয় (Regression equations)  ন র্ ণয়  র: 

    



x: 1 2 3 

y: 2 4 6 

 

3.  যেন োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও:                                                    10x1=10 

 

a. (i) ন নচর পনরসংখ্যো নিভোজ  িোনল ো যথন   সংখ্যোগুরুমো  (Mode) ন র্ ণয়  র:  

 

যের্ী 6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 

 পনরসংখ্যো 8 28 34 18 12 

 

(ii) n সংখ্য  স্বোভোনি  সংখ্যোর  সম  পোথ ণ য (Standard deviation ) ন র্ ণয়  র:    

5+5 

b. (i) ন নচর পনরসংখ্যো নিভোজ  িোনল ো যথন  পনরসংখ্যো িহুভুজ (Frequency 

polygon) অে   র : 

 

যের্ী 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109        110-119 

পনরসংখ্যো 3 3 4 6 2 1 

 

(ii) 32 সংখ্যোর পোথ ণন যর মো  5,  েনদ সংখ্যোগুনলর সমটি 80 হয়, িনি সংখ্যোগুনলর 

িনগ ণর সমটি  ি ?                                                                                             

5+5                 

 

 

     

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


