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UNIT I 
1. Answer any five of the following questions:                                                      (2x5=10) 

িন িলিখত যেকান পাচঁ ট ে র উ র দাও ৷   
a. Define Statistics.  

পিরসংখ ান িবদ ার সং া দাও ।  
b. What is descriptive statistics? 

বণনামূলক পিরসংখ ান িবদ া কােক বেল ?  
c. What is data? 

 তথ  িক ?  
d. What is frequency? 

ি েকােয়  কােক বেল ?  
e. What is Nominal Scale? 

নিমনাল ল িক ?  
f. Define Central tendency. 

ক ীয় বণতা সং া দাও। 
g. Define Pie chart. 

 পাই চাট এর সং া দাও ।  
h. Define Bar diagram.  

 বার ডায়া ােমর সং া দাও ।  
 
 
 

UNIT II 

2.  Answer any four of the following questions:                                                     (5x4=20) 
িন িলিখত যেকান চার ট ে র উ র দাও ৷ 
 
a. Explain the importance of Statistics in Social Research. 

সামা জক গেবষণায় পিরসংখ ােনর  িবে ষণ কেরা। 
b. Write the basic features of median.  

িমিডয়ান এর মূল বিশ  িল লখ। 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. Calculate the mode of the following distribution:- 
িন িলিখত সংখ া িলর মাড িনণয় কেরা -  
Class Interval      Frequency 

         1-5                             25 
         6-10                           30 
        11-15                          34 
        16-20                          20 
        21-25                          12 
        26-30                           15 
        31-35                            4 
d. What are the various types of measurement scale? 

মজারেম  ল এর িবিভ  ধরন িল িক িক ?  
e. Explain the importance of graphical representation of data. 

তেথ র িচ দশনীর  িবে ষণ কেরা ।  
f. What are the various types of measurement of dispersion? 

মজারেম  অফ িডসপারশন এর িবিভ  ধরন িল িক িক ?  
 

   UNIT III 
3. Answer any one of the following questions:                                               (10x1=10) 

 িন িলিখত যেকান এক ট ে র উ র দাও I 
a. Explain the uses and abuses of Statistics in Sociology. 

সমাজতে  পিরসংখ ান এর ব বহার এবং অপব বহার িবে ষণ কেরা। 
b. Explain the appropriate contexts for employing various techniques of central tendency. 

ক ীয় বণতার িবিভ  কৗশল িলর িনবাচন ও ব বহািরক েয়ােগর স ঠক াপট  িনণেয়র 
িবষয় ট ব াখ া কেরা। 
 
 

      *** 


