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1.  �য �কােনা পাচঁ
ট �ের উ�র দাও:                                                           

 2X5=10 

 

a. �যৗিগক গড় (Mean),  মধ�মা (Median) ও সংখ�া��মান (Mode) এর স ক!
ট �লখ  l  

b.  িনেচর তেথ�র সংখ�া��মান (Mode) িনণ !য় কর  

15, 16, 17, 18, 17, 19, 17, 15, 15, 10, 17, 16, 15, 16, 18, 11  

c.  x1, x2,  x3,......, xn এর  গড়  x  হেল ax1, ax2,  ax3,......, axn এর গড় িনণ !য় কর l  

d.  সহগিতর   সহগা(  (Correlation coefficient) বলেত িক �বাঝ ? 

e.  মধ�মা (Median) এর দু
ট সুিবধা �লখ ৷  

f.             যিদ bxy=0.4, byx=0.9 হয় তাহেল rxy=? 

g.  যিদ ui=cxi হয় এবং xi  এর সম�ক পাথ !ক� (Standard deviation )  d  হয় তাহেল ui  এর 

সম�ক পাথ !ক� (Standard deviation )   িনণ !য় কর ৷ 

h.   দু
ট চলরািশ x ও y এরমেধ� স ক!
ট হল y=2x-11 ৷ যিদ x এর মধ�মা (Median) 30 

হয়,  তাহেল y এর মধ�মা (Median)  িনণ !য় কর ৷ 

 

2. �য �কান চার
ট �ের উ�র দাও :                                        

       5X4=20 



a. শশীবাবু তার 50 
ট বাে/ িবিভ1 সংখ�ায় আম ভের পাইকাির বাজাের িনেয় যােবন  ৷ 

                 কত�িল বাে/ কত�িল আম রাখেবন তার তথ� িনেচর ছেক �দওয়া হল:  

 

আেমর সংখ�া 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 

  বাে/র সংখ�া 5 14 16 10 5 

 

                ওই 50 
ট বাে/  গড় আেমর সংখ�া িনণ !য় কেরা  ৷ 

b.  িনেচর পিরসংখ�া িবভাজেনর 7ারা  �দ�  তথ�
টর সংখ�া��মান (Mode) িনণ !য় কর: 

 

�8ণী 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 24-28 28-32 

পিরসংখ�া 9 10 18 14 10 6 3 

 

c. িনেচর তথ� �থেক 60-79, 80-99, 100-119 ইত�ািদ �8িণ ব�াি9 (Class interval) িনেয় এক
ট  

পিরসংখ�া সারিণ (Frequency table ) �:ত কর l ( ট�ািল িচ; অবশ�ই �দখােত হেব l ) 

96, 130, 63, 115, 145, 99, 118, 104, 126, 72, 77, 87, 151, 81, 142, 122, 110, 131, 98, 

96. 

d. িন=িলিখত সংখ�া�িলর সম�ক পাথ !ক� (standard deviation) িনণ !য় কেরা: 

 4, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22 . 

e.  যিদ ui=xi-a এবং vi=yi-c, i=1,2, ... , n হয়, �যখােন a এবং b >বক, �দখাও �য rxy=ruv l 

f. িন=িলিখত তথ� হইেত �থম িতন
ট �ক?ীয় @ামক (Central moment ) িনণ !য় কর: 

   2, 4, 6, 8 

3.  �যেকােনা এক
ট �ের উ�র দাও:                                                      

 10X1=10 

a. (i) িনেচর পিরসংখ�া িবভাজন তািলকা �থেক  পিরসংখ�া বAভB জ (Frequency polygon)  

এবং বারেলখ (Histogram) অ(ন কর : (In plane paper) 



�8ণী 0-10 10-15 15-20 20-24 24-35 35-40 

পিরসংখ�া 8 6 12 14 7 3 

 

(ii) িনেচর পিরসংখ�া িবভাজন তািলকা �থেক মধ�মা (Median) িনণ !য় কর: 

    

�8ণী 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 

পিরসংখ�া 2 8 12 24 34 

                                                                                                                           5+5 

b. (i) িনেচর পিরসংখ�া িবভাজন তািলকা �থেক সম�ক পাথ !ক� (Standard deviation )  িনণ !য় কর: 

�8ণী 0-9 10-19 20-29 30-39 

পিরসংখ�া 15 20 25 40 

 

(ii) িনে=র তথ� হইেত �িতগমন সমীকরণ7য় ( regression equations) িনণ !য় 

কর:                                                                                                  

         x:      2      3      5 

         y:      4      5      8                                                                                       

5+5                 

      ------------------------------ 


